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OUT! – A NET FOGSÁGÁBAN 
Osztálytermi darab, Knut Winkmann

Bemutató: 2018. december 13.

Rendező: Stephan Rumphorst
Színházpedagógiai foglalkozás: Rebekka Bareith

Szereposztás
Vicky nővére – Melissa Hermann
Az előadás és az azt követő feldolgozó foglalkozás együttes időtartama: 90 perc

Bemutatási jogok: Theaterverlag Hofmann-Paul
A darab Magyarországon először kerül bemutatásra.

Cselekmény
Vicky nemrég iskolát váltott Németországban. Új osztályában a szókimondó lány magabiztosan lép fel, ami többször 
feszültséget szül. Osztálytársai megpróbálják Vicky-t arra kényszeríteni, hogy betagozódjon az osztály hierarchiájá-
ba. Ennek következtében elindul egy erőszakból, kiszolgáltatottságból és kirekesztésből álló ördögi kör, mely az új 
lány helyzetének teljes ellehetetlenüléséhez vezet. Vicky nővére Magyarországon él. Célja, hogy a húgát kisegítse a 
reménytelen élethelyzetéből, és ehhez születik egy terve. Az előadás tudatosítani szeretné a diákokban, hogy hogyan 
és miért indul el a zaklatás folyamata, és hogy az internetnek ebben milyen erős gerjesztő szerepe.

Rendező: Stephan Rumphorst
Stephan Rumphorst nagyjából 60 projektet rendezett és kezdeményezett szabadúszóként, ezen belül a berlini
Theater der Erfahrungen-nek idősekkel együtt készített színházi projektet, valamint Dortmunkban, Essenben és 
Berlinben színdarabokat és irodalmi színházat. 2012 és 2014 között az eisenachi Landestheaterben színészként,
rendezőként és színházpedagógusként tevékenykedett, a 2017-2018-as évadban az ifjúsági részleget vezette. Az el-
múlt években a naumburgi és rudolstadti színháznak, a meiningeni Staatstheater-nek és a dortmundi theater 36-
nak, a lahnsteini Städtischen Bühne-nek, a Magyarországi Német Színháznak és a guatemalai német klubnak.

A darabról
Az „OUT! – A net fogságában” című darabjával Knut Winkmann, a szerző, a 14 év feletti kor- osztályt szólítja meg. A 
téma megfelel a mai kor szellemiségének: egyre átláthatatlanabbnak tűnik a világ,  a technikai haladás pedig egyre 
gyorsabbnak. A digitalizáció feltartóztathatatlanul tör előre. Ezzel szemben az emberek zömének fogalma sincs, 
hogyan működik a tulajdonukban levő okostelefon. A közösségi médiák száma, mint pl. Facebook, Viber, Instagram, 
stb. végtelennek hat, mely aggodalommal tölti el a szülőket és a pedagógusokat a fiatalok interneten való jelenlétével 
kapcsolatban. Felvilágosítás sajnos sem otthon, sem intézményes keretek között nem történik. A gondviselőkben 
növekszik az újtól való félelem. A közösségi médiák átláthatatlannak tűnő hálózataiban az internetes bűnözés és az 
internetes zaklatás könnyen tör utat magának, anélkül, hogy az áldozatok bármit is tenni tudnának ellene. 

Majdnem minden fiatal találkozott már az internetes zaklatással. Támogatást csak kevesen kapnak. A magyarországi 
fiatalok több mint 80%-a állítja, hogy valamilyen módon már kapcsolatba került az internetes zaklatással. Segítséget 

szinte senki sem kap. Pedig az internetes zaklatás esetében pont ez lenne a legfontosabb, ugyanis míg a „sima” 
zaklatás esetében az érintett saját otthonában kipihenheti magát a megpróbáltatásoktól, az internetes zaklatás (cy-
bermobbing) a privát élet minden egyes sejtjébe betolakszik, és kikapcsolhatatlan. „OUT!“ a darab fő karakterének, 
Vicky-nek, a példáján mutatja be, a cybermobbing egyre erősödő spirális dinamikáját, és azt, hogy hogyan válik 
az elismertséget kereső egyén a közösségi média kiszolgáltatottjává, és ez milyen személyes mélységekbe képes 
taszítani az őt. A darab szeretné az internetes zaklatás veszélyeit és hatásait átélhetővé tenni, és mind a fiatalokat, 
mind pedig a felnőtteket a témára érzékenyíteni. Olyan osztálytermi produkcióval készültünk, mely egy különleges 
színházi formát igényel: a „láthatatlan színházat“. Az előadás megtörténik, de a nézők - ebben az esetben a diákok 
- nem tudják, hogy előadást látnak. A darab eleinte egy mindennapos történet látszatát kelti, és éppen ezért a részt-
vevők reakciói a történésekre rendszerint intenzívebbek, őszintébbek és ösztönösebbek.

Vélemény
Rendhagyó németórán vehettek részt április 1.-én hétfőn a 6.-7. órában a 9. NYEK, 9. D és 10. D osztály német-angol 
nyelvi előkészítő csoportjai.

A Deutsche Bühne Ungarn / Magyarországi Német Színház művészei jöttek el hozzánk, közvetlenül a tanterembe 
egy egyszemélyes darabbal, melynek címe: „OUT! - AZ INTERNET FOGSÁGÁBAN”. A német nyelvű darab 45 perces, 
amit egy szintén 45 perces színház-pedagógiai feldolgozó foglalkozás követett. A színdarab megtörtént eseményeken 
alapul, egy Vicky nevű német középiskolás diáklány életének egy problémás szakaszát meséli el. A mű a diákokban 
tudatosítani szeretné, hogy hogyan és miért indul el a zaklatás folyamata, és hogy az internetnek ebben milyen erős 
gerjesztő szerepe van. Az eseményeket Vicky nővére meséli el, akit Melissa Hermann jelenített meg. Az utána követ-
kező színház-pedagógiai foglalkozást Rebekka Bareith vezette. A darab rendezője Stephan Rumphorst. A színdarab 
bemutatásának költségét iskolánk Appendix Alapítványa is támogatta.
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Osztálytermi darab: A darab a különben
legvagányabb fiatalokat is nagyon megindítja 
és a tanárok is lelkesek 

Lotz Katalin igazgatónő, Stephan Rumphorst rendező és Melissa Hermann színésznő az „OUT! – A net fogságában” 
c. darabról.

KK: MELYIK GONDOLAT SZÜLETETT MEG ELŐSZÖR, EGY OSZTÁLYTERMI DARABNAK AZ ÖTLETE VAGY AZ „OUT! 
– A NET FOGSÁGÁBAN” C. DARABOT MEGVALÓSÍTANI?

KL: Amikor megismertem Stephan Rumphorst-ot és megtudtam, hogy rendezőként és színészként is van tapaszta-
lata osztálytermi projektekkel, egyből a témára tereltem a szót. Akkor többek között ezt a darabot is ajánlotta és én 
egyből elfogadtam.

KK: EGYSZER MÁR MEGRENDEZTE EZT A DARABOT. VOLT KÜLÖNBSÉG A CÉLKITŰZÉSBEN ILL. A MEGVALÓSÍTÁS-
BAN?

SR: Igen, a kiadóval egyeztetve Magyarországra szabtuk a darabot. Okokat kellett találnunk, miért költözik Vicky a da-
rabban Magyarországra. Azért teszi, mert el akar menekülni a molesztálás elől Németországban, a testvére (Domini-
ka/Melissa) a Magyarországi Német Színháznál dolgozik, így nála menedéket talál, biztonságban érezheti magát és 
egy magyarországi német iskolába járhat. Németországban az „OUT”-ot Naumburgban és Eisenachban egy-egy férfi 
szereplővel rendeztem. Melissával a nővér szerepében még egy új dimenzió tárul fel. Miközben Németországban a 
„báty” bukkan fel, hogy rendet teremtsen, itt egy fiatal nőt látunk, aki segíteni szeretne a húgának. Ő is ugyanolyan 
határozottan teszi, de ő maga is egy emancipációs folyamatban vesz részt, ez egy nővel még erőteljesebben hat.



A Magyarországi Német Színház
IMPRESSZUM

KK: SZEREPELT MÁR OSZTÁLYTERMI DARABBAN? HA IGEN, MILYEN TAPASZTALATAI VOLTAK? HA NEM, HOGY 
KÉSZÜLT FEL ERRE A SZEREPRE?

MH: Igen, már szerepeltem osztálytermi darabban, de akkor hárman voltunk. Most azonban teljesen egyedül állok az 
osztály előtt, ami egy egészen más tapasztalat. Biztosabbnak érzi magát az ember, ha kollégákkal lép fel.

KK: EGY RENDEZŐ SZÁMÁRA MI AZ IGAZÁN VONZÓ VAGY KÜLÖNÖSEN NEHÉZ EGY OSZTÁLYTERMI DARABBAN?

SR: A diákok lehetséges reakciói. A darab nem egy sötét, lezárt térben játszódik, hanem a színésznő közvetlenül néz 
szembe a tanulókkal. A megvilágított színpad oltalma megszűnik, az ember a diákok mindennapjaiba csöppen. Ez az 
Ő terük, az osztályterem, nem a MIÉNK, a színház. Nehezebb kiharcolni a figyelmüket, mivel a tanulók nem tudják, 
hogy egy színházi előadásról van szó. Másrészt ez könnyebbé is teszi a dolgot, mert a közönség érzelmeit használni 
tudjuk, a sokkot, az együttérzésüket, talán a dühüket is.

KK: EGY MONODRÁMÁT ELŐADNI EGY OSZTÁLYTEREMBEN EGY NAGYON BONYOLULT FELADAT. MI (VOLT) A 
LEGNAGYOBB KIHÍVÁS?

MH: A legnagyobb kihívás, hogy ne veszítsük el az osztály figyelmét. Az a célom, hogy megértsék a történetet és a 
mögötte rejlő üzenetet. Nem szabad elfelejteni, hogy 45 percig egy olyan nyelven beszélek, ami nem a diákok any-
anyelve.

KK: MENNYIRE TARTJA ÚJSZERŰNEK AZ „OUT!”-OT? ELSŐSORBAN A TÉMAVÁLASZTÁSRA ÉS ANNAK ELKÉP-
ZELÉSÉRE (KONCEPCIÓ) VONATKOZÓAN.

MH: A téma nagyon aktuális és a darab nagyon jól van megírva és rendezve. Mindenki átélte, gyakorolta vagy szem-
tanúja volt már molesztálásnak (mobbing). Ez egy olyan darab, ami valahogy mindenkit megszólít és remélhetőleg 
gondolkodásra sarkall.

KL: Számomra az jelenti az újszerűséget, hogy a diákok nem tudják, hogy egy színházi előadáson vesznek részt és 
az, ami történik, nem „valóságos”. Így nincs lehetőségük, hogy már előzőleg elzárkózzanak vagy elhatárolódjanak a 
témától vagy az előadástól, ami gyakori azoknál a kamaszoknál, akiknek színházba kell menniük. Előítéletektől men-
tesen lesznek az elbeszélésbe behúzva és még azt az érzést is táplálják bennük, hogy az osztályban felelősséggel 
tartoznak egymás iránt.

KK: HOGYAN REAGÁLTAK A FIATALOK?

MH: A reakciók különbözőek voltak. A legtöbben érdeklődést tanúsítanak és figyelnek. Olykor van néhány rendbontó, 
őket tudni kell kezelni. Az utólagos feldolgozó foglalkozáson derül ki, hogy mennyit értettek meg a diákok és hogy 
tudták-e követni a történetet. Eddig meg vagyok lepve, pozitív értelemben.

KK: MIT REMÉLT A DARABTÓL? VALÓRA VÁLTAK EZEK A REMÉNYEK VAGY SEM?

KL: Azt szerettem volna, ha ez a történet érzelmileg magával ragadja a fiatalokat, hogy megérintse a 
szívüket és aztán döntsék el maguknak, hogy tudatosan használják az internetet és a közösségi médiát,
valamint, hogy körültekintően viselkedjenek egymással (megnézni az eredetit). Az első tapasztalatok nagyon pozití-
vak. A darab a különben legvagányabb fiatalokat is nagyon megindítja és a tanárok is lelkesek.

(Katharina Kellig)

A színház címe
7100 Szekszárd, Garay tér 4. , Telefon: +36 74 316 533

Igazgató: Lotz Katalin - lotz@dbu.hu
Általános információ: info@dbu.hu
Színházpedagógia és workshopok: theaterpaed@dbu.hu
Jegyinformáció: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Gazdasági iroda: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

A DBU-ról
A színház fő feladatai a német nyelv és a német nyelvű színházi irodalom ápolása és köz-
vetítése, valamint a magyarországi németek kulturális értékeinek és hagyományaink megőrzése.
A teátrum egyúttal hídként is szolgál a magyar többségi és a német kisebbségi kultúra között.
Az előadásokat magyar nyelven feliratozzuk.

A fenntartó
A Magyarországi Német Színház fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
(MNOÖ).

A magyarországi német kisebbség az ország egyik legnagyobb lélekszámú kisebbsége, melynek 
politikai és kulturális képviseleti szerve a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. 
A törvényes keretek által kínált lehetőségek szerint az MNOÖ egy modern kisebbségpolitikát 
kíván megvalósítani.





OUT! – GEFANGEN IM NETZ 
Klassenzimmerstück von Knut Winkmann

Premiere: 13. Dezember 2018

Regie: Stephan Rumphorst 
Theaterpädagogische Betreuung: Rebekka Bareith

Besetzung
Vickys Schwester – Melissa Hermann

Vorstellungsdauer mit anschließender Nachbereitung: 90 Minuten
Inhaber der Aufführungsrechte: Theaterverlag Hofmann-Paul
Erstaufführung in Ungarn. 

Handlung
Vicky hat gerade die Schule gewechselt. Sie tritt in ihrer neuen Klasse selbstbewusst auf, redet gerne
Klartext und eckt damit bei ihren Mitschülern an. Diese versuchen sie scharf in ihre Schranken zu weisen, 
damit Vicky sich der Klassenhierarchie unterordnet. Leider entsteht dadurch eine Spirale aus Gewalt,
Hilflosigkeit und Ausgrenzung. Irgendwann blickt keiner mehr durch und die Situation explodiert. Vickys 
Schwester lebt in Ungarn und möchte ihr helfen, diesem Teufelskreis zu entkommen. Sie hat eine Idee.
Die Aufführung möchte ein Bewusstsein bei den Schülern schaffen, wie und warum sich Mobbing
entwickelt und welche unrühmliche Rolle dabei oft das Internet spielt.

Regisseur: Stephan Rumphorst
Rumphorst inszenierte und initiierte rund 60 Projekte in der freien Szene, darunter Seniorentheaterpro-
jekte für das Theater der Erfahrungen Berlin sowie Schauspiele und Literaturtheater in Dortmund, Essen 
und Berlin. Von 2012 bis 2014 war Stephan Rumphorst am Landestheater Eisenach als Schauspieler,
Regisseur und Theaterpädagoge engagiert, 2017|2018 leitete er dort zudem die Sparte Junges Schauspiel. In den 
letzten Jahren inszenierte er außerdem für die Theater in Naumburg und Rudolstadt, das Staatstheater Meiningen 
und das theater 36 in Dortmund, an den Städtischen Bühnen Lahnstein, der Deutschen Bühne Ungarn und dem 
Deutschen Club in Guatemala.

Über das Stück
von Rebekka Bareith

Mit „OUT! - Gefangen im Netz“ schreibt Knut Winkmann ein Stück für alle ab 14 Jahren, welches den Zeitgeist trifft: 
die Welt scheint unübersichtlicher und der Fortschritt immer schneller zu werden, die Digitalisierung ist unauf-
haltsam auf dem Vormarsch, aber die meisten Menschen verstehen nicht, wie ihr Smartphone funktioniert, wenn 
sie denn eins besitzen. Die Vielzahl sozialer Medien, wie Facebook, Viber, Instagram, etc. scheint endlos zu sein und 
macht viele Eltern und Pädagog*innen unsicher über eine mögliche Internetpräsenz ihrer Schützlinge. Aufklärung 
findet leider weder zu Hause noch in öffentlichen Einrichtungen statt. Stattdessen steigt bei ihnen die Angst vor dem 
Neuen. In diesen scheinbar undurchdringlichen „social media“-Netzwerken haben Internetkriminalität und Cyber-
mobbing häufig ein leichtes Spiel, sich ihre Wege zu bahnen, ohne dass die Opfer sich wehren könnten. Fast alle 
Jugendlichen sind schon mit Cybermobbing in Berührung gekommen. Rückhalt bekommen die wenigsten. Dabei 

ist dieser gerade im Fall von Cybermobbing besonders wichtig: während Mobbing nämlich mit dem Betreten der 
eigenen vier Wände zu Ende ist, und sich die Opfer in Sicherheit erholen können, dringt Cybermobbing in jede Zelle 
des Privatlebens ein und lässt sich nicht ausschalten. „OUT!“ erzählt am Beispiel der Hauptperson Vicky, wie sich 
die Gewaltspirale beim Cybermobbing immer stärker dreht, und Hilflosigkeit und die Suche nach Anerkennung
gepaart mit Social Media persönliche Abgründe aufreißen kann. Das Stück möchte die Gefahren und Auswirkungen 
von Cybermobbing erlebbar machen und sowohl Jugendliche, als auch Erwachsene für das Thema sensibilisieren. 
Denn die Digitalisierung der Welt ist unaufhaltsam und dementsprechende Aufklärung und ein richtiger Umgang 
unumgänglich. Mit diesem Klassenzimmerstück wollen wir ein besonderes Format ausprobieren: „Unsichtbares 
Theater“. Ein Theaterstück findet statt, aber die Zuschauenden, in diesem Fall ihre Schüler*innen, wissen nichts 
davon. Das Stück scheint zunächst eine Alltagssituation zu sein. Dementsprechend ist die Reaktion auf die 
Geschehnisse oft intensiver, wahrhaftiger, instinktiver.

Meinung
Mehrere Klassen nahmen am 1. April in der 6. und 7. Stunde an einer außergewöhnlichen Deutschstunde teil. Die
Deutsche Bühne Ungarn kam mit dem Einpersonenstück „OUT! – Gefangen im Netz” zu Besuch. Das deutschsprachige 
Stück ist 45 Minuten lang, gefolgt von einer 45-minütigen theaterpädagogischen Aufbereitung. Das Stück basiert auf 
wahren Ereignissen und erzählt die problematische Phase im Leben der deutschen Gymnasiastin Vicky. Das Stück 
soll den Studierenden bewusst machen, wie und warum Mobbing beginnt und welche Rolle dabei das Internet spielt. 
Die Ereignisse werden von Vickys Schwester erzählt, die von Melissa Hermann dargestellt wurde. Die anschließende 
theaterpädagogische Sitzung wurde von Rebekka Bareith gehalten. Regie führt Stephan Rumphorst.
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Klassenzimmertheater: Das Stück bewegt die sonst 
coolen jungen Menschen sehr und auch die Lehrer 
sind begeistert
Kata Lotz, Intendantin der Deutschen Bühne Ungarn, Regisseur Stephan Rumphorst und Schauspielerin Melissa 
Hermann über das neue Stück „OUT – Gefangen im Netz“.

KK: FRAU LOTZ, WAS WAR ZUERST DA, DIE IDEE FÜR EIN KLASSENZIMMERSTÜCK ODER DIE IDEE „OUT – GE-
FANGEN IM NETZ“ UMZUSETZEN?

KL: Als ich Stephan Rumphorst kennenlernte und erfuhr, dass er als Regisseur und auch als Schauspieler mit Klas-
senzimmerprojekten Erfahrung hat, habe ich ihn gleich auf das Thema angesprochen. Er hat mir dann unter ander-
em auch dieses Stück vorgeschlagen und ich habe sofort zugesagt.

KK: HERR RUMPHORST, SIE HABEN DAS STÜCK SCHON MAL INSZENIERT. GAB ES UNTERSCHIEDE IN DER ZIEL-
SETZUNG BZW. DER REALISIERUNG?

SR: Ja, wir haben das Stück in Absprache mit dem Verlag für Ungarn modifiziert. Wir mussten Gründe finden, 
warum Vicky im Stück nach Ungarn zieht. Sie tut dies, um dem Mobbing in Deutschland entkommen zu können, ihre 
Schwester (Domenika/Melissa) arbeitet bei der Deutschen Bühne, so kann sie bei ihr Unterschlupf finden, sich in 
Sicherheit wiegen und in Ungarn an einer ungarndeutschen Schule unterrichtet werden. In Deutschland habe ich 
„OUT“ in Naumburg und Eisenach mit jeweils einem Mann inszeniert. Mit Melissa als Schwester eröffnet sich noch 
eine neue Dimension. Während in Deutschland der „große Bruder“ auftaucht, um für Ordnung zu sorgen, sehen wir 
hier eine junge Frau, die ihrer Schwester helfen will. Sie tut es ebenso bestimmt, macht aber auch selber einen 
Emanzipationsprozess durch, das wirkt mit einer Frau noch eindringlicher.



Deutsche Bühne Ungarn
IMPRESSUM

Adresse
Garay tér 4., 7100, Szekszárd, Telefon: +36 74 316 533

Intendantin: Katalin Lotz - lotz@dbu.hu
Allgemeine Informationen: info@dbu.hu
Workshops und Theaterpädagogik an der DBU: theaterpaed@dbu.hu
Karten und Reservierungen: tickets@dbu.hu
Marketing: marketing@dbu.hu
Verwaltung: gpu@dbu.hu / +36 74 510 258

Über die DBU
Die Deutsche Bühne Ungarn (DBU) ist das einzige professionelle deutschsprachige Schauspiel-
haus in Ungarn. Es bietet der deutschen Minderheit, Deutschlernenden, Ausländer*innen aus 
dem deutschen Sprachraum und allen, die an deutschsprachiger Kultur interessiert sind, profes-
sionelle Theatervorstellungen in deutscher Sprache an.

Über den Träger
Die Deutsche Bühne Ungarn steht unter der Trägerschaft der Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen (LdU).

Die deutsche Minderheit (Ungarndeutschen) ist eine der größten Minderheiten des Landes. 
Ihr politisches und kulturelles Repräsentationsorgan ist die Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen. Die gesetzlichen Rahmen einhaltend verfolgt die LdU eine moderne
Minderheitenpolitik.

KK: FRAU HERMANN, HABEN SIE SCHON EINMAL KLASSENZIMMERTHEATER GEMACHT? WENN JA, WELCHE 
ERFAHRUNGEN HATTEN SIE? WENN NICHT, WIE HABEN SIE SICH VORBEREITET?

MH: Ja, ich habe schon einmal Klassenzimmertheater gemacht, aber damals waren wir zu dritt. Diesmal stehe ich 
aber ganz alleine vor der Klasse, was eine ganz andere Erfahrung ist. Mit Kollegen an seiner Seite fühlt man sich 
einfach sicherer.

KK: WAS IST FÜR EINEN REGISSEUR DAS BESONDERS REIZVOLLE ODER BESONDERS SCHWIERIGE AN EINEM 
KLASSENZIMMERSTÜCK?

SR: Man muss die möglichen Reaktionen der SchülerInnen mit in Betracht ziehen. Das Stück findet nicht in einem 
dunklen, abgeschlossenen Raum statt, sondern die Spielerin schaut die SchülerInnen direkt an. Der Schutz der 
erleuchteten Bühne bricht weg, man platzt in den Alltag der Schüler. Es ist IHR Raum, das Klassenzimmer, nicht 
UNSER Raum, das Theater. Man muss sich die Aufmerksamkeit stärker erkämpfen, zumal die Schüler nicht wissen, 
dass es sich bei dem Stück um Theater handelt. Andererseits macht es das aber wiederum auch einfacher, da wir die 
Emotionen der Zuschauenden nutzen können, ihren Schockzustand, ihr Mitleid, vielleicht auch ihre Wut.

KK: EIN MONODRAMA IN EINER KLASSE VORZUFÜHREN IST EINE SEHR KOMPLEXE AUFGABE. WAS IST ODER 
WAR DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE SCHAUSPIELERIN?

MH: Die größte Herausforderung ist es, die Klasse nicht zu verlieren. Mein Ziel ist es, dass sie die Geschichte und 
die Botschaft dahinter verstehen. Man darf nicht vergessen, dass ich 45 Minuten eine Sprache spreche, die nicht die 
Muttersprache der Schüler ist.

KK: UND WIE INNOVATIV FINDEN SIE OUT! ALS SCHAUSPIELERIN? VOR ALLEM BEZÜGLICH SEINER THEMEN-
WAHL UND SEINES KONZEPTS?

MH: Das Thema ist sehr aktuell und das Stück ist sehr gut geschrieben und inszeniert worden. Mobbing hat jeder 
schon einmal selbst erlebt, ausgeübt oder mitbekommen. Es ist ein Stück, das jeden irgendwie anspricht und hof-
fentlich zum Nachdenken anregt.

KL: Für mich liegt die Innovation darin, dass die Schüler nicht wissen, dass ihnen ein Theaterstück vorgespielt wird, 
und dass das, was passiert, nicht „echt“ ist. Sie haben auf diese Weise keine Möglichkeit, sich vom Thema oder von 
der Vorstellung schon von vornherein – wie es bei Pubertierenden, die Theater schauen müssen, oft der Fall ist – zu 
verschließen oder abzugrenzen. Vorurteilslos werden sie in die Erzählung reingezogen und sie bekommen auch noch 
direkt das Gefühl vermittelt: Sie tragen in der Klasse Verantwortung füreinander. (Foto: DBU)

KK: WIE HABEN DIE JUGENDLICHEN REAGIERT?

MH: Die Reaktionen der Schüler waren unterschiedlich. Die meisten Schüler zeigen Interesse und hören aufmerk-
sam zu. Manchmal gibt es auch ein paar Störenfriede, damit muss man dann eben umgehen können. Bei der Nach-
besprechung zeigt sich dann immer, wie viel die Schüler verstanden haben und ob sie der Geschichte folgen konnten. 
Bisher bin ich positiv überrascht.

KK: WAS HAT SICH DIE INTENDANTIN VON DEM STÜCK ERHOFFT? SIND DIESE HOFFNUNGEN WAHR GEWORDEN 
ODER EHER NICHT?

KL: Ich wollte, dass diese Geschichte die Jugendlichen emotional packt, sie im Herzen berührt und dass sie dann 
selber für sich entscheiden, das Internet und die sozialen Medien bewusst zu nutzen und in ihren zwischenmenschli-
chen Beziehungen verantwortungsvoll miteinander umzugehen. Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv. Das Stück 
bewegt die sonst coolen jungen Menschen sehr und auch die Lehrer sind begeistert.

(Katharina Kellig )
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