Hate crime - en kærlighedshistorie – Udvalgt feedback på forestillingen.
”Jeg har i de sidste 9 år undervist de ældste elever i folkeskolen og har mange gange forsøgt at

tage emnet homoseksualitet op, men uden større succes. Det er svært at finde egnet materiale,
og det er som lærer svært at få en åben dialog med eleverne. Selvom det er tydeligt, at eleverne har fordomme mod homoseksuelle og andre minoritetsgrupper, lukker de hurtigt af bl.a på
grund af den usikkerhed, de har omkring egen seksualitet. Det er et svært emne.”
Inge-Lise Thomsen, lærer på Lyngholmskolen, Farum.

”Fin og debatskabende forestilling om homoseksualitet i skolegården.”
**** Teateranmelder Henrik Lyding for Børneteateravisen.
”Jeg er en 16 årig, homoseksuel, dreng fra en af de skoler i har været ude på og jeg vil gerne
have en chance til at sige hvor glad jeg er for at mennesker som jer tager gratis ud og oplyser
om det at være homoseksuel, hate crimes osv. Det vil måske i fremtiden have stor indflydelse
for mit liv og for det vil jeg gerne sige tusinde tak.”
Email fra anonym elev.
”Tak for en fantastisk lærerig og utrolig fantastisk velspillet
forestilling. Det har gjort stort indtryk på mine elever. Det er
vigtigt for mig som lærer, at de forlader folkeskolen så fordomsfrie som muligt. I dag var et stort skridt i den rigtige
retning. Tak fordi I i dag gjorde en stor forskel.”
Julie Louise Mathisen, lærer på Lyngholmskolen, Farum.
”Stort tak for forestillingen fra Kastanievej Efterskole! Jeg
synes, at I fik udtrykt noget, som mange stadig er lidt bange
for at snakke om ellers.”
Katja Less Gram, elev på Kastanievejens Efterskole, Frb.
”Tak for forestillingen :) Jeg tror at det har fået mange af de
unge til, at tænke mere over deres brug af ordet ”bøsse”, og
bruge det med omhu. Jeg ville elske at i kom igen og besøgte
os, det ville være så fedt!”
Karla Saaby, elev på Paradisbakkeskolen, Nexø.
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”Den 52 årige anmelder drømte sig tilbage til
skoletiden og nåede at se forestillingen to
gange med stor fornøjelse og udbytte. Hvor
kan et kærtegn af en hånd og arm dog ramme
lige i hjerte! Rigtig godt og tankevækkende
teater med god og rørende humor undervejs.
Målgruppen er de unge i folkeskolens ældste
klasser og stykket forkommer at være et
rigtig godt debatoplæg.”
***** Teateranmelder Frank Hedegaard
for XQ28.
”Faxehus teaterelever og jeg siger tusind
tusind tak for en suveræn, stærk og intens
oplevelse. Livsbekræftende, voldsom, vittig
og sød. Spændende og meget vedkommende
og nødvendig.”
Jøk Friedrich Veitch Volkmann, lærer på
Faxehus Efterskole.
”Barsk og eftertænksomt teater. Stykket er et debatstykke og efterlader tilskuerne med en del
vrede og magtesløshed. Samtidig er der i den grad lagt op til debat på de skoler, som forestillingen skal ud til.”
**** Teateranmeldere Tonny og Claus Bønløkke Hertz for Out&About.
”Tak for en super oplevelse på Nørre Alslev skole :-) Havde en helt fantastisk snak med
eleverne bagefter - det gav stof til eftertanke... I var super!!”
Line Hjort Christiansen, lærer på Nørre Alslev Skole, Nørre Alslev.
”Hej. jeg har en søster som i dag har set jer
optræde på Gladsaxe skole og hun syntes at det
var rigtig fedt! Så jeg ville gerne spørge om i
ikke nok ville være rigtig søde at optræde på
min skole Grønnemose skole nede ved
kirketorvet i Højegladsaxe.”
Sara Jensen, elev på Grønnemose Skole,
Højegladsaxe.
”Det var jo så fedt!!! Ungerne var sindssygt imponerede og talte ikke om andet resten af dagen.
Godt gået :)”
Ditte Normann Møller, lærer på Tre Falke
Skolen, Frederiksberg.
”Vi håber rigtig meget, at I får mulighed for at komme ud på flere skoler. I folkeskolen kan
det til tider være vanskeligt at få en god debat i gang, da det kan være svært for eleverne at se
problemet fra forskellige vinkler. "Hate crime - en kærlighedshistorie" er et fantastisk oplæg
til seksualitet, homofobi, racisme, had, mobning osv.”
Maria Damlund, lærer på Sct Jørgens Skole, Roskilde
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