
Met de voorstelling LUCY en de educatie daaromheen verbinden wij kunst en cultuur aan het burgerschapsonderwijs.
Deze brochure maakt die verbinding concreet en geeft een beeld van de historische en actuele maatschappelijke
context waar de voorstelling op in speelt. Deze verdiepende informatie dient als handvat en inspiratiebron voor de
gesprekken met de studenten in de lessen vooraf- en na afloop van de voorstelling. 

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

LUCY is een voorstelling over het recht op ieders eigen seksualiteit in alle vrijheid én gelijkwaardigheid. Met de voorstelling
LUCY emanciperen we ‘lekker’ samen verder en maken we met elkaar een vuist in de zoektocht mens te zijn. 

Jessica en Aron worden verliefd en komen terecht in de zwoele kolkende arena van de liefde waar ze, onder ‘de vleugels’
van Lucy, met elkaar de strijd aangaan om in vrijheid en gelijkwaardigheid het recht op ieders eigen seksualiteit te
onderzoeken, te bewaken, te bevechten en op te eisen. Een strijd tussen de seksen die niet zonder het publiek gestreden
kan worden. Een wilde, brutale, muzikale en sexy voorstelling waarbij we smullend en zonder vrees het ‘slagveld’ zullen
verlaten. 

Het kennismaken met kunst en cultuur (in het algemeen) en theater (specifiek)
Het duiden van - en gesprekken voeren over de thematiek van de voorstelling
Het duiden van - en gesprekken voeren over de vormelementen van theater
Het ervaren van de impact die het bezoeken van theater kan hebben op de eigen kijk op de wereld.

De culturele ontwikkeling van studenten is van groot belang voor perspectiefverbreding; "Het draagt bij aan verruimen
van de blik van studenten. Het geeft studenten een bredere kijk op de maatschappij, het laat hen verder kijken dan hun
eigen wereld, en het leert ze kritisch denken." (uit Culturele ontwikkelingen op het MBO op de kaart: evaluatie MBO card een
onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW, 2019.)

De voorstelling en educatie passen in de cultuureducatie op het MBO en spelen in op een aantal belangrijke leerdoelen;

DE VOORSTELLING

KIJKEN NAAR KUNST

Vitaal Burgerschap; Seksuele en relationele vorming
Met de voorstelling LUCY wordt een groot aantal
thema’s aangeraakt. We praten over relatievorming
en seks, over seksuele diversiteit, over rolpatronen
en gender, over seksuele diversiteit, geweld tegen
vrouwen, gelijke behandeling en gelijke rechten.
Maar deze voorstelling is geen theoretische
oefening, we zien een strijd van vlees en bloed.
Waar de personages Jess en Aron met elkaar
proberen een gezonde relatie vorm te geven. Waar
ze verliefd worden, worstelen en boven alles samen
heel dichtbij én heel menselijk zijn.

Andere burgerschaps thema’s
Normen en waarden, meedoen met de
maatschappij, vooroordelen, discriminatie,
veiligheid, mensenrechten, identiteit, diversiteit en
geweld.

BURGERSCHAP
De studenten worden gestimuleerd hun ervaring van de
voorstelling te delen en zich uit te spreken over wat ze
hebben gezien. Daarbij gaan ze met elkaar en met ons
het gesprek aan. Wij maken ruimte voor verschillende
denkwijze en bespreken de implicaties die een idee of
uitspraak kan hebben. Zo houden we de studenten een
spiegel voor en stimuleren wij hen om kritisch na te
denken over hun eigen opvattingen.

Het zien van de voorstelling activeert daarbij het
inlevingsvermogen van de studenten. Waar de
levensstijl, ideeën of ervaringen van een personage niet
overeenkomen met die van de student is dit geen
afstandelijk abstract gegeven meer maar een
personage, op soms slechts anderhalve meter bij de
studenten vandaan, van vlees en bloed. Hun worsteling,
verlangens en emoties zijn zichtbaar en invoelbaar. 

VAARDIGHEDEN



 historisch perspectief: Het feminisme en de strijd voor de rechten van de vrouw. De geschiedenis heeft vaak
zonder dat we ons daarvan bewust zijn, nog invloed op onze denkpatronen en verwachtingen. Een vergroot bewustzijn
van de geschiedenis draagt bij aan het herkennen en het bevragen van deze vaak onuitgesproken en als
vanzelfsprekend aangenomen denkpatronen en handelswijzen. 

1871 - Aletta Jacobs wordt als eerste vrouw in Nederland toegelaten tot de Universiteit
1917 - Vrouwen krijgen het recht om gekozen te worden (passief kiesrecht)

1919 - Vrouwen krijgen actief kiesrecht.

In het verleden kwam het veel voor, wetten en (soms onuitgesproken) regels die vrouwen beperkingen oplegde die niet
golden voor mannen, met als resultaat een ongelijke verdeling van vrijheid en kansen voor man en vrouw. Daar
tegenover staat het nog altijd actuele 'ideaalbeeld' van de 'echte' man wat vooral gericht is op fysieke kracht,
dominantie, seksuele assertiviteit en het verbergen van emoties. 

Mannelijkheid & vrouwelijkheid; kort filmpje van Emancipator
Emancipator; Voor mannen en emancipatie. Heeft ook educatieprogramma’s.
Man Made; NPO, documentaire door Sunny Bergman, 8 april 2019

Natuurlijk is het belangrijk dat mannen respect hebben voor vrouwen en daarin
hun verantwoordelijkheid nemen maar wat houdt dit in? Wat is mannelijkheid?
Hoe reëel is het beeld van de 'echte' man? Op welke manieren is het ideaalbeeld
van mannelijkheid problematisch? En hoe profiteren mannen van de
emancipatiebeweging?

Meer over feminisme voor mannen;     

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT EN

FEMINISME VOOR MANNEN

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

genderexpressie. Vanuit een hedendaags perspectief is het binaire onderscheid tussen man en vrouw met de
ideaalbeelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid beperkend en weinig representatief voor de open en diverse
samenleving waarin wij leven. Dit symbool staat voor man, vrouw en intersekse (nog man, nog vrouw). Het vrouw-
symbool met de vuist was lange tijd hét symbool van de vrouwenbeweging. De aangepaste versie die op de sticker staat
bundelt de krachten. Gelijkheid voor vrouwen, mannen én alles daar tussen in omdat we boven alles als mens gewoon
ons zelf moeten kunnen zijn. 

SEKSE,  SEKSUALITEIT,  GENDER EN

In de video hieronder worden aan de hand van het genderbread-model 
vier belangrijke begrippen binnen deze context (sekse, seksualiteit, 
gender en genderexpressie) kort en krachtig uitgelegd. 

Video uitleg: <klink hier>

https://youtu.be/Q-Zq2XvLN_w
https://www.emancipator.nl/
https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2019/man-made.html
https://youtu.be/2irvBRsXxqQ


MEER INFO NODIG?

Stichting school en veiligheid
Gezondeschool.nl; over relaties en seksualiteit 
COC Nederland; COC Nederland komt op voor de belangen van
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse
personen (LHBTI’s). 
Rutger stichting; Kenniscentrum Seksualiteit
Seksueelwelzijn.nl; Stichting van Ellen Laan
Sense.info; (Voor studenten) Beantwoord al je vragen over seks

LICHAMELIJKE AUTONOMIE EN

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

Waarom is een jongen een player en een meisje een slet.; College van Marijke
Naezer
Sletvrees; NPO, documentaire door Sunny Bergman, 14 nov 2013
Nouveau Fuck; boek van Stella Bergsma
Welke misverstanden en mythes bestaan er over seksualiteit?; college van
seksuologe Ellen Laan.
Unfiltered: 'Before you slut-shame a woman, think about your mother.'; (vanaf
2:50) Amber Rose vertelt over de jaarlijkse Slutwalk.
www.gendergeschiedenis.be; Educatieve website over de 2de feministische golf
op initiatief van het Archief en onderzoekscentrum voor vrouwengeschiedenis
(AVG).
ATRIA; kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis 

Meer inspiratie;

AANDACHT VOOR INCLUSIE

“We should all be feminist” - Ted-talk van Chimamanda Ngozi Adichie.

Het Feminisme heeft helaas nog steeds het imago alleen voor vrouwen te
zijn. Maar het idee dat alleen witte hoogopgeleide linkse vrouwen zich
ermee bezighouden is achterhaald. De onderwerpen gaan ons allemaal aan
en de mensen die zich ervoor inzetten komen overal vandaan. Veel
inspirerende en vernieuwende inzichten komen vanuit
minderheidsgroeperingen die hun positie aankaarten. Denk aan zwarte
vrouwen en leden van de LHBTI+ gemeenschap maar ook steeds meer
mannen zijn actief bezig hun betrokkenheid en eigen positie te bevragen. 

Meer inspiratie;

de strijd tegen seksueel geweld. Het feminisme strijdt voor zeggenschap over het eigen lichaam. Zowel in wet- en
regelgeving als in het maatschappelijke debat. Voorbeelden hiervan zijn de strijd voor stemrecht; de Dolle Mina’s die
onder het motto 'baas in eigen buik' streden voor het recht op abortus, toegang tot anticonceptie en het recht op
'plezierig vrijen'; maar ook de hedendaagse #MeToo beweging; de Body Positivity campagnes en de hedendaagse
Slutwalks waarbij de ongelijke seksuele moraal tussen mannen en vrouwen wordt aangekaart. 

https://www.schoolenveiligheid.nl/
https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-relaties-en-seksualiteit
https://www.coc.nl/
https://www.rutgers.nl/
https://seksueelwelzijn.nl/
https://sense.info/nl
https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-is-een-jongen-een-player-en-een-meisje-juist-een-slet
https://www.youtube.com/watch?v=L7tFVEHXuYo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qF3BD-PLxw0
https://www.youtube.com/watch?v=qF3BD-PLxw0
https://www.gendergeschiedenis.be/
https://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=nl

