Programma LCJ – RO
Voor: Jongeren
Thema: Muziek
1. Aanleiding en relevantie
Uit onderzoeken blijkt dat ook jongeren uit de reformatorische
gezindte veel luisteren naar popmuziek. Deze feiten liggen er,
en we zijn als Jeugdwerkorganisatie van mening dat we hier iets
mee ‘moeten’. Dat kan door het toerusten van ouders,
leidinggevenden en ambtsdragers over de leefwereld van
jongeren en hoe daarover het gesprek aan te gaan. Maar we
staan ook in contact met de jongeren zelf. Onder hen willen we
bewustwording creëren rondom hun luistergedrag, maar ook
het gesprek met hen aangaan. Luisteren naar hun mening en
behoefte, maar ook samen luisteren naar wat de Heere over
deze muziek en zanger(es) te zeggen heeft. Daarnaast willen we ook met hen nadenken over
mogelijkheden om muziek te maken en te luisteren. Als Lady Gaga of Jan Smit niet door de beugel
kan, wat mag er dan wel? We zijn ervan overtuigd dat deze vraag richting onze jongeren op een
eerlijke wijze beantwoord moet worden.
2. Doelstellingen
 Jongeren bewust maken van wat ze luisteren
 Bewustwording: wie een vriend van de wereld is, is een
vijand van God
 Alternatief bieden: wat mag er dan wel?
3. Uitvoering
In het programma dat we samen met de RO maken, zullen
jongeren een prominente plaats krijgen. Welke muziek luisteren
zij, hoe gaan ze om met de vragen die dit met zich meebrengt? In een korte reportage zal hier
aandacht aan besteed worden. Daarnaast nodigen we experts uit om aan het gesprek deel te nemen
tijdens de opname van het programma. Zo zal o.a. Koos de Jong een bijdrage leveren over het gevaar
van verschillende soorten muziek. Daarnaast gaan we samen met jongeren op zoek naar mogelijke
alternatieven.
Na de uitzending verwijzen we jongeren die kijken door naar onze
website. Hier willen we ‘nazorg’ bieden. Een luisterend oor voor hun
vragen, maar ook praktische tips. In de mediatheek die we voor elke
doelgroep op onze site hebben, wordt een pagina gevuld met ‘kijk-, leesen luistermateriaal’ rondom dit thema. Artikelen die jongeren de weg
wijzen, columns die een mening weergeven, clips met verantwoorde en
aansprekende muziek, verwijzingen naar boeken over dit thema,
videofragmenten,
en
dergelijke.
Met
de
bedoeling
om
achtergrondinformatie te geven, toe te rusten en te vormen. Al dit materiaal zal een antwoord geven
op de vragen die tijdens het programma opgeroepen worden. We zorgen ervoor alle doelgroepen
aan te spreken, op de diverse niveaus, en houden rekening met de aspecten hoofd, hart en handen.
Zo leveren we materiaal dat aansluiting vindt, antwoorden geeft en praktisch toepasbaar is.

