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paneldat hiervoorop het podium

richt maker PeterFriedmanzich kort

onder meer voor elkaargekregendat
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tisch is afgenomen.In Poor Consuela
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makenin de vorm van soaps.Duidelijk

KennardBos [creativeproducerdrama
van EndemolNederland).Sabido,

schuldigewijst hij de Mexicaansetv-

is dat de soapalsmassamedium
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nagenoegdooí is duidelijkeen man

maker MiguelSabidoaan,een van de

Afrikaanse,Aziatischeen Zuid-Ameri-

met eenmissie.Eenmaalaan
het

hoofdpersonenin zijn documentaire.

kaanselandengrote invloedheeft op

woord is hij,evenalsFriedman,niet te

Hij zal laterook zal aanschuivenbij de

de bevolking.

stuiten.Hij onderstreeptandermaalde

aansluitende
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In de documentairezienwe dat Sabido
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Á
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doosjewaar vermaakuitkomt,of een droomfabriek.Het is

RemkoKobus,producentbij Endemol,

de grote leraarvan de maatschappij."Sindshet succesvan

noemteenbelangrijke
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de afgelopentienjaar de opkomstvan
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bemachtigenvoor zijnvolgendeproject.Sabido'swens is dat

municatiemet het publiekmogelijkis.
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twitteren."Hr.1
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voorbeeldenzienvan educatie-enter-

voorbeeldpestenen duurzaamheidonderwerp,eerderdan
huiselijkgeweld.KennardBos,diejaren lang in het schrijf-

tainment in Endemol-programma's.
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nooit expreseducatiefverantwoordeverhaallijnen
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Men. Uit GTSTzienwe onder meer de
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Nurandoet haarhoofddoekaÍvoor Rik.
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schapwordt overgebracht;zoalsbijvoorbeeldmet de
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mige scriptschrijvers
zichdaarvolledig
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Friedmanvoegt hieraantoe dat het
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een dolleopzoekgaannaareen con-
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doom. Ki Bo Ke Men, eensoap die
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Tijdenshet seminar'Storytelling
for socialchange'praat
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als bij een pro-
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Haarorgani-

meisjeaan haarloverboy-vriendje
ver-

grammadat een onbedoeldeducatieve

satie,CfMH,werkt op dat gebiedal eenaantaljarensamen

telt dat ze zwangeris. Kobus

elementenbevat.Het CfMH werkt al

met EndemolNederland.
Het CfMH doet veelvuldig
onder-

benadruktnog eensdat de schrijvers

welsamenmet soapschrijvers,
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zoek naargedragsverandering
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de dramatischeimpactvan een verhaal
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brlkomstigheid.
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soapals middelvoor socialeverande-

Kobusnog eens,de dynamiektussen
de karaktersblijft voor hen het belangrijkst."Een schrijverschrryftover waar

in een soapte verpakkenkwam het wel bij de doelgroep
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