Udvalgte skolers tilbagemelding på forestillingen ”Hate crime - en kærlighedshistorie”
Torsdag d. 27. september havde Nysted Skole besøg af teatergruppen Hils Min Mor, som opførte
stykket Hate Crime. Både teaterstykket og den efterfølgende spørgerunde/debat gjorde et meget
stort indtryk på vores elever fra 8. – 9. årgang. De var meget optagede af stykket, og den
efterfølgende debat deltog de meget aktivt i. Denne del varede hele 45 minutter, fordi teatertruppen
”stillede sig selv til rådighed”, og fordi vores elever var meget nysgerrige og spørgelystne.
Alt i alt var hele arrangementet meget tankevækkende, oplysende og professionelt udført, og det
gav vores elever meget mere omkring homoseksualitet, end vi som skole ville være i stand til at
give dem. Jeg er helt overbevist om, at vores elever efter denne oplevelse, er blevet meget mere
oplyst og meget mere tolerante overfor mennesker med en anderledes seksuel observans end den
”almindelige”.
Vi kan meget varmt anbefale Hate Crime til andre og Nysted Skole var meget glade for at være en
af de heldige skoler, som havde mulighed for at overvære stykket.
Henrik Juul, Viseskoleleder, Nysted Skole
•••
Tusind tak for jeres besøg på Marie Jørgensens Skole i Odense.
Vi var rigtig glade for jeres forestilling, og der har også idag været snakket om den på lærerværelset
og i klasserne. Og det var med stor begejstring.......
Jeg fik følgende udsagn:
– Dejligt at se rigtige skuespillere, som var meget dygtige
– Jeg så mit liv som det var for nogle år sigen (pige der blev mobbet på anden skole)
– Godt at se andet end søde og sjove serier, hvor alt er godt
– Vi har alle fået en oplevelse i dag med teatret "hils din mor"
– Vi fik opmærksomhed på nogle problemer, som vi ikke kender så godt
– Vi fik set, hvor slemt det kan være at blive mobbet, og jeg vidste ikke at det kunne være så
slemt! (elev i 7. klasse)
Jeg er sikker på, at alle fik rigtig meget ud af jeres besøg. TAK FOR DET!
Susanne Nielson, lærer, Marie Jørgensens Skole, Odense
•••
Tusind tak for en fantastisk oplevelse på vores skole. I var bare drøngode. Jeg oplevede, at eleverne
var meget "fangede" af forestillingen og jeg synes, at jeres budskab kom godt igennem uden at være
belærende/moraliserende. Der var humor og alvor på samme tid.
Jeg har forhørt mig lidt om elevernes oplevelse;
– Det gjorde stort indtryk på mig, at de ikke kan holde i hånd, når de er på strøget.
– Jeg har fået et helt andet syn på bøsser efter at have set forestillingen.
– Jeg tænker, at det må være hårdt, at skulle holde det hemmeligt.
Generelt satte den efterfølgende snak mange tanker i gang hos de unge. Men jeg tænker, at
forestillingen også hjalp til med at "tune" ind på emnet. Endnu engang tak.
Sille Hviid, lærer, Gladsaxe Skole
HiLS DiN MOR

Tusind tak for jeres besøg på Sct Jørgens skole. Vi var meget imponerede og begejstrede over
forestillingen.
Elevernes tilbagemelding lød:
– Stykket var rigtig godt og satte gang i tankerne - ubehageligt at folk kan behandle hinanden
så dårligt.
– Meget relevant problemstilling.
– Realistisk. Der er sikkert andre mindretalsgrupper, som bliver udsat for hate crime - det skal
stoppes!
– Dygtige og modige skuespillere.
– Fed musik og få men gode rekvisitter.
– Godt med en spørgerunde.
– Fedt at I tager jer tid til at tage ud på folkeskoler...
Vi håber rigtig meget, at I får mulighed for at komme ud på flere folkeskoler. I folkeskolen kan det
til tider være vanskeligt at få en god debat igang, da det kan være svært for eleverne at se problemet
fra forskellige vinkler. "Hate crime - en kærlighedshistorie" er et fantastisk oplæg seksualitet,
homofobi, racisme, had, mobning osv.
I får vores varme anbefalinger.
Maria Damlund, lærer, Sct Jørgens Skole, Roskilde
•••
Endnu engang tusind tak for Jeres besøg på Klostermarksskolen i Roskilde.
Vi - både lærere og elever - er begejstrede for Jeres forestilling. Den er superprofessionel og
engagerende. Den formåede at tryllebinde samtlige elever gennem hele spilletiden. Sjældent har vi
oplevet eleverne være så opmærksomme og engagerede under en forestilling. Spørgelysten var stor
efter forestillingen, og også her var I skarpe og gav gode og brugbare svar.
Forestillingen er et rigtig godt udgangspunkt for videre arbejde med emnet.
Og så var det jo af uvurderlig værdi, at forestillingen blev tilbudt os gratis. I disse økonomisk trange
tider, har vi ikke mulighed for at tilkøbe os en forestilling af dette format. Kan kun drømme om at få
mulighed for at opleve Jer en anden gang. Kan godt onde de kommende ældste klasser en
forestilling som denne.
Bedste hilsner og fortsat held og lykke med projektet. Vi følger Jer på Facebook :-)
Inge Boje Brun, Bibliotekar, Klostermarksskolen, Roskilde
•••
Atter engang tusind tak for en fabelagtig oplevelse 13.9.2012 på Hummeltofteskolen.
Jeres tema, forestilling og debat har gjort en stor forskel for de unge mennesker.
Jeg sendte besked ud til samtlige forældre og fortalte om oplevelsen, og jeg bad dem om at fortsætte
med debatten hjemme i de små hjem.
Susanne Arnaa, lærer, Hummeltofteskolen, Virum
HiLS DiN MOR

