
Popcultuur inbeelden
Deelnemers ontdekken hoe personages en verhalen uit de popcultuur zijn en
kunnen worden gebruikt om verschillende onderwerpen onder de aandacht te
brengen en bespreekbaar te maken. Deelnemers kiezen één personage of verhaal
uit de popcultuur dat kan worden gebruikt om een voor hen belangrijk onderwerp
onder de aandacht te brengen.



Popcultuur en activisme

Deel één

Vertel je leerlingen

Het gebruik van afbeeldingen, lessen of voorbeelden van personages uit je favoriete
boek, film of tv-serie is een goede manier om een onderwerp onder de aandacht te
brengen. De belevenissen van fictieve personages hebben vaak invloed op mensen
en op de manier hoe zij over onderwerpen in het echte leven denken.

De manier waarop Harry Potter bijvoorbeeld omgaat met huiselfen kan ertoe leiden
dat je je meer bekommert om zaken als kinderslavernij of de
arbeidsomstandigheden in fabrieken. De film Avatar van James Cameron had tot
gevolg dat de interesse in milieubescherming toenam. Bewonderenswaardige
personages hebben het vermogen om een brede gedragsverandering teweeg te
brengen, waardoor ze ideaal zijn voor belangenbehartigingscampagnes. 

Laat via een projector een recent videovoorbeeld zien dat aansluit op de
lokale/regionale context van je deelnemers om verder te benadrukken hoe je
popcultuur kunt gebruiken om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Een
voorbeeld uit de Verenigde Staten (in het Engels) is Harry Potter Fans Win Against
Child Slavery van The Harry Potter Alliance. Nadat je de video hebt laten zien, leg je
uit waarom je deze video hebt gekozen en waarom je vindt dat deze een goed
voorbeeld is van een onderwerp onder de aandacht brengen met behulp van
popcultuur.

Vertel je leerlingen

In de volgende opdracht leer je hoe je je eigen belangenbehartigingscampagne kunt
opzetten aan de hand van een personage of verhaal uit de popcultuur. 



Opdracht

Deel één

Vertel je leerlingen

We vragen aan iedereen in de ruimte om een paar van hun favoriete personages of
verhalen op te noemen.

Interactie

Laat deelnemers hun twee of drie favoriete personages of verhalen noemen. Deel
studenten met vergelijkbare interesses hierna in groepen van drie in.

Vertel je leerlingen

Kies als groep een personage of verhaal waarmee jullie iets kunnen vertellen over
een onderwerp dat voor jullie belangrijk is.

Beantwoord als groep de volgende vragen:

1. Welk personage of verhaal hebben jullie gekozen?

2. Welk onderwerp willen jullie bespreken aan de hand van het personage of
verhaal?

3. Op welke film, muziekcompositie of fictieve wereld willen jullie je
belangenbehartigingsinspanningen baseren?

4. Hoe zouden jullie een bepaald medium (zoals een lied, tekenfilm, poster,
enzovoort) in jullie favoriete vorm van popcultuur maken om het door jullie
gekozen onderwerp onder de aandacht te brengen?

5. Hoe zouden jullie dit werk online delen om een groter publiek te bereiken?
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