
 Ik ga op 
reis, Pieter!

HANDLEIDING  
VOOR HET NAGESPREK 
DOOR DE LEERKRACHT  
 
Nagesprek met de leerlingen die de voorstelling  
‘Ik ga op reis, Pieter!’ hebben gezien als theater- 
uitvoering of als film/stream.  
 
Keuze uit negen gespreksthema’s naar aanleiding van  
beeldfragmenten uit de voorstellig



ALGEMEEN 
 
Doelen  

Emotionele verwerking van het verhaal, dat een aantal aangrijpende scènes bevat •
Bewustwording en verdieping van een aantal aspecten uit het verhaal met een •
morele dimensie  

 
Het nagesprek graag zo snel mogelijk na het zien van de voorstelling laten plaatsvin‐
den (1 à 2 dagen).  
 
Opzet 

Negen thema’s/gespreksonderwerpen aan de hand van een kort beeldfragment •
uit de voorstelling (cq een collage van beeldfragmenten) Met ervoor en erna een 
inleiding en een afsluiting. 
Tussen de afzonderlijke beeldfragmenten zitten telkens circa 2 tellen ‘zwart’, •
zodat u kunt onderbreken om een vraag aan de klas te stellen of zelf iets toe te 
lichten en om zo een gesprek ‘op te bouwen’. U kunt er ook voor kiezen om niet 
te onderbreken en het integraal te laten zien. De duur van de fragmenten staat bij 
elk onderwerp aangegeven. 
Om het beeldfragment af te spelen kunt u eenvoudig op de titel van het thema •
klikken (= hyperlink). 
Bij elk thema staan mogelijke vragen aan de leerlingen vermeld en verdere ge‐•
spreksinfo.  
Het is niet noodzakelijk om alle negen thema’s te behandelen, ook niet om de •
aangegeven volgorde aan te houden. U kunt zelf een keuze maken. 
Graag wel de thema’s 1, 3, 7 en 8 behandelen. Die vinden we zelf essentieel in 
verband met de doelstellingen van het verhaal/voorstelling: bewustwording van 
en wapening tegen vooroordelen, uitsluiting, racisme/antisemitisme. En voor de 
vreselijke gevolgen daarvan, als we er onvoldoende alert op zijn.  
Het vormt de actualisering naar het heden van dit oorlogsverhaal uit het verleden. 
Enkele beelden komen in meerdere fragmenten voor, omdat ze in het kader van •
een ander thema een andere betekenis hebben. 

 
Voorbereiding 

Het vooraf bekijken van de filmfragmenten en het lezen van deze handleiding •
kost ongeveer twee keer een kwartier. En zoveel langer, als u zich meer /dieper 
wilt voorbereiden 
Een goede voorbereiding vormt ook de toelichting op het verhaal op de website.  •

 
Boek: 

In het laatste onderwerp ‘BOEK’ geeft een van de Esthers een korte toelichting •
op het boek en de werking van de AV‐link (waardoor je op je telefoon tijdens het 
lezen de muziek‐ en filmfragmenten uit de voorstelling kunnen afspelen). 
Daarna reikt u als leerkracht aan elke leerling persoonlijk een boek uit. Natuurlijk 
is het makkelijker om bij de deur een stapel boeken neer te leggen, waar iedereen 
er een van afneemt. Maar dan worden het ‘weggevertjes’. Als je als kind het boek 
uit handen van je eigen juf of meester krijgt, die naar je knikt en zegt: ‘dit is voor 
jou, <naam>, alsjeblieft!’ dan wordt het een ‘waardevol geschenk’. Zo’n ritueel 
kost een paar minuten meer, maar maakt het hierdoor betekenisrijk. En een gro‐
tere kans dat ze het boek echt gaan lezen. 
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Tijdens het uitreiken kan fragment nr. 11 afgespeeld worden als een vrolijk slot. 
Daarin wordt gezongen. Het zou mooi zijn als uw leerlingen dit mee kunnen zin‐
gen. 
Over het boek verspreid staan een 10‐tal kaderteksten met verdiepende informa‐•
tie. Zie hieronder. Een aantal daarvan refereert nadrukkelijk aan een van onder‐
staande thema’s.  

 
Overzicht kaders in het boek met toelichtingen (blz. 1e druk/blz. 2e en 3e druk) 

De viool                               blz. 7/7 1
Jiddisch                               blz. 8/8 2
Joods                                   blz. 11/11 3
Neutraliteit                         blz. 15/15 4
Bombardement                  blz. 16/16 5
Thora, Bijbel en Koran       blz. 24/24 6
Vooroordelen                      blz. 27/27 7
Het verhaal van Esther      blz. 30/30 8
Jodenster en ‐vervolging   blz. 33/37 9
Het verzet                            blz. 38/42 10

 
Viool 
Het zou mooi zijn, als het lukt om een viool mee te nemen en die bij de inleiding te 
laten zien. Tijdens het gesprek ergens voor in de klas op hangen. Een mooie visuali‐
sering van een van de verhaallijnen: (viool, vioolmuziek) 
 
Evaluatie 
Wij leren graag en hopen deze handleiding voor volgend jaar beter en aanspreken‐
der te maken. Dat kan alleen met uw feedback. Daarvoor sturen we een eenvoudig 
vragenformulier. Na het invullen klikken op ‘verzenden’. We verzamelen de reacties 
en zenden u een samenvatting. 
Het is fijn als u tijdens het nagesprek bijzondere reacties van de kinderen, associa‐
ties, dialogen kort kunt noteren en in het vragenformulier weergeeft. 
 
 

ONDERWERPEN 
 
Vooraf  
In de praktijk blijkt het goed te werken als u gelijk aan het begin een aantal vragen 
aan de kinderen stelt, zodat zij hun eerste indrukken kwijt kunnen. Dezelfde vragen 
stelden we ook aan de circa 1000 kinderen die de tryouts hebben gezien. Mooi om 
te vergelijken! 
1 Hoe vonden jullie de voorstelling? (spontane associaties)‘  

Graag de 5 meest genoemde of de meest opvallende associaties noteren voor de 
evaluatie 

Willen jullie cijfers geven 1-10 voor  
2 het acteren van Esther 
3 het acteren van Pieter 
4 het acteren van Johan 
5 het acteren van de Grootvader 
6 de muziek en de violist 
Graag gemiddelden inschatten en noteren voor de evaluatie 
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Inleiding 
Het gewone, vrolijke leven  
Inleiding door u met dit beeldfragment op de achtergrond. 
‘Pieter en Esther, twee heel gewone kinderen, even oud als jullie , buurkinderen, met 
verschillend geloof/achtergrond, maar konden heel goed met elkaar opschieten…...  
Probeer je eens voor te stellen, wat er bij jou zou gebeuren, als er zomaar ineens een 
oorlog uitbreekt…’ 

1 Wat is oorlog  
- Vraag vooraf: waar denk je aan, als je zegt: ‘oorlog’ (spontane associaties) 

Pieter blijkt een ‘avontuurlijk’ beeld van de oorlog te hebben. Grootvader laat dui‐
delijk een aantal andere aspecten zien. Het bombardement toont de barbaars‐
heid. Esther laat de uitzichtloosheid zien en hoe wanhopig je je kunt voelen. Tot 
slot de ‘roes’ van de bevrijding. 

- Vraag: zitten er aan een oorlog ook goede kanten? 
Vechten voor ‘de goede zaak’ (maar dat is meestal wederzijds!) 
Bevrijdingsoorlogen, verdedigingsoorlogen, oorlogshelden etc. 

- Vraag: als je weet hoeveel verwoesting (bombardement) en ellende (Esther) een oorlog 
kan veroorzaken, is het dat waard? Of kun je maar beter helemaal geen oorlog voeren 
en het leger afschaffen?  
Oorlogen kennen altijd overwinnaars en overwonnenen. Vaak zijn beiden ook 
verliezers, die een hoge prijs betalen. Vaak zijn het de slachtoffers van nu, die 
straks de onderdrukkers worden. 

- Vraag: waarom voeren landen oorlogen?  
belangenconflicten, machtshonger, geldingsdrang, eer/krenking 
Als kinderen ruzie maken en er niet uitkomen, gaan ze het ‘uitvechten’ Een primi‐
tieve vorm van conflictoplossing, toch? 

- Vraag: kun je oorlogen voorkomen? De conflicten op een andere manier oplossen? 
Bijvoorbeeld: voorleggen aan een rechter (Internationaal Gerechtshof Den Haag, 
bemiddelaars, EU‐samenwerking: Duitsland en Frankrijk geen vijanden meer!). 
Olympische spelen is een aansprekend voorbeeld voor kinderen. De Griekse 
stadstaten, die hun eindeloze onderlinge oorlogen vervingen door onderlinge 
wedstrijden in vechtsporten (speerwerpen kogelstoten, schermen, hardlopen).  
De eer van de stad won, zonder verwoesting en slachtoffers. 
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Beeldfragmenten  
(1 ¾ min) 

a. Pieter: oorlog als in de 
films 

b. Grootvader:wat moet 
ik hem nu vertellen 

c. Bombardement  
d. Vrij dat wil ik zijn/be‐

vrijding

Beeldfragmenten  
(½ min) 

a. Spelen in het  
Rozenburgpark

I

I

https://youtu.be/DpdCsmItnDU
https://youtu.be/DpdCsmItnDU
https://youtu.be/DpdCsmItnDU
https://youtu.be/DpdCsmItnDU
https://youtu.be/yfOy2wwiw74
https://youtu.be/DpdCsmItnDU
https://youtu.be/DpdCsmItnDU
https://youtu.be/yfOy2wwiw74
https://youtu.be/yfOy2wwiw74


Beeldfragmenten  
(4 min) 

a. Bankje tante Nel 
b Esther krijgt een  

jodenster 
c. Vermindering  

vrijheden 
d. Voor Joden verboden 
e. Deportatie 
f. Vermoord omdat ze 

anders was/ook zo’n 
soort ster 

Beeldfragmenten  
(2 ½) min 

a. Klootzakken, daar 
praat je niet mee, terug 
naar eigen land 

b. Wie waren dat, ze 
waren bang, deden 
stoer 

c. Ik was ook bang het 
zijn nu mijn vrienden 

d. Kickboksen en muziek 
maken

2 Angst voor de ander  
Dit onderwerp leent zich goed om het gesprek aan de hand van de fragmenten a-d op te 
bouwen met vragen tussendoor 
 
a. Vraag: waarom reageert eigenlijk Johan zo heftig?  

Angst, gevoelens van onveiligheid, bedreiging. ‘Anders maakt onzeker’  
b. Vraag: waarom vraagt de grootvader: ken je die jongens? Weet je hoe ze heten? 

Reflex om te generaliseren, ze primair als groep te zien, dan kun je ze ook als 
groep kenmerken toekennen (vermeende eigenschappen, vooroordelen) en daar‐
door veroordelen en bestrijden (‘anders, dus ze horen hier niet!’). 
In een groep ben je ‘opgenomen’, voel je je veilig. Je moet je wel aanpassen, niet 
afwijken, anders word je verstoten. Dus ga je achter de grote leider aanlopen. 

c. Vraag: waarom zegt Johan: ‘Ze waren bang? En eigenlijk was ik ook bang’ 
Hij snapt hoe het werkt aan beide kanten: onbekendheid, angst, roept agressie 
op. 

d. Vraag: Wat betekent dat eigenlijk, dat ze gaan boksen en muziek maken?’ 
Ze zijn opgehouden met elkaar als groep te zien, maar zien elkaar als individu. Ze 
weten van elkaar hoe ze heten en dan blijken ze best aardig te zijn. Toffe gasten, 
waar je geen ruzie mee gaat maken. Elkaar als persoon (en niet als groep) leren 
kennen en waarderen lukt het best als je dingen samen gaat doen, zoals muziek 
maken, sporten, enz. 

d. Vraag: Zou dat ook bij landen werken? Zouden er dan minder oorlogen zijn? 

d. Vraag: Hoe kun je mensen van andere groepen en van andere landen beter en echt 
leren kennen 

3 Vooroordelen en gevolgen 
Dit onderwerp leent zich goed om het gesprek aan de hand van de afzonderlijke fragmen-
ten a-f op te bouwen met vragen tussendoor. Zo wordt ook het proces van vooroordelen 
→ uitsluiting→ bestrijding→verdrijving→vernietiging duidelijk.  
Zie ook kader in boek blz 27/27 
 
- Vraag: vooraf: wat is eigenlijk een vooroordeel? Voorbeelden?  

ongefundeerd oordeel, mening niet op eigen overtuiging of kennen, maar op alge‐
mene beelden gebaseerd 

a Vraag: welk vooroordeel wordt hier uitgesproken en door wie? 

a Vraag: wat zegt de moeder van Pieter? Is dat nou zo erg? Zoja waarom dan? 
Zij is de meeloper, naprater, zonder zelf na te denken. Hoe meer mensen het (na) 
zeggen, hoe meer mensen het gaan geloven. ‘als iedereen het zegt, dat zal het 
toch wel waar zijn toch? 
Dat kan verschrikkelijke gevolgen hebben... 

b Vraag: wat was de bedoeling van de Jodenster? 
Herkenbaar maken als groep, ‘ontmenselijken’ als individueel persoon. 

b Vraag: waarom was Esther er blij mee? 
Ze was trots op haar identiteit, haar eigenheid. Maar was ook argeloos, wist niet 
wat de bedoeling was en wat haar zou overkomen. 
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I

https://youtu.be/PdZIV1jbMYA
 https://youtu.be/B8-aLgbtBIQ
https://youtu.be/PdZIV1jbMYA
https://youtu.be/PdZIV1jbMYA
 https://youtu.be/B8-aLgbtBIQ
 https://youtu.be/B8-aLgbtBIQ


cd Vraag: Is het jullie duidelijk, dat Joodse mensen steeds minder mogen? Uit het dage-
lijkse leven verwijderd werden En waarom zou dat zijn? 
De Duitsers/nazi’s vonden dat Joden minderwaardige mensen waren die zo snel 
mogelijk uit de samenleving verwijderd moesten worden om daarna te worden 
vermoord. Vooroordelen hielpen daarbij. 

e Vraag: geen vraag maar toelichting 
Joodse mensen werden gebracht naar een soort gevangeniskamp in Westerbork 
in Drenthe. Vandaar met lange treinen naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz. 
In veewagens. Veel mensen werden erin gepropt, alleen staan, geen toiletvoorzie‐
ningen. De reis duurde dagen, het was vreselijk. Na aankomst uitkleden en alles 
van waarde achterlaten, zelfs je haar werd afgeschoren. 
En dan lopen naar de dichtstbijzijnde gaskamer. Deuren dicht, dodelijke gassen 
erin. En zo werd je vermoord. Je lichaam werd daarna verbrand. Miljoenen en mil‐
joenen. De treinen reden af en aan. 
En waarom eigenlijk? 

f Vraag: wat bedoelt Johan met ‘straks krijgen we allemaal zo’n soort ster!’.  
Zie ook het onderwerp ‘minderheden’ waaruit duidelijk wordt, dat het iedere 
groep/minderheid kan overkomen. 
Zie ook de info over Jodenster/-vervolging in het kader in het boek op blz 33/37 

4 Verraad  
- Vraag: in hoeverre ‘verraadt’ de moeder haar Joodse bovenburen? Doet ze dat bewust? 

De overheid was op zoek, naar Joodse mensen die zich niet hadden gemeld op 
oproepen voor deportatie. De familie Polak was kennelijk aan de aandacht ont‐
snapt. De overheid ging op zoek, zoals hier op ‘slinkse’ wijze. Moeder loopt in de 
val. Ze doet het niet bewust. Haar man is boos en snapt niet dat ze zo dom kan 
zijn: ‘Je snapt toch wel...’ Hij begrijpt de ernst en onderneemt direct actie.  

 
- Vraag: in de voorstelling, (niet in dit filmpje) zegt de vader als hij naar boven loopt om 

de Polaks te waarschuwen: ‘oh Sjaan toch’ 
Hij kan maar niet begrijpen, dat zijn vrouw zoiets doet en is boos. Maar hij houdt 
wel van haar. 

- Vraag: wat is dan eigenlijk verraad? Hetzelfde als verklikken? 
Gebrek aan solidariteit ten opzichte van mensen, die jou moeten kunnen vertrou‐
wen. Vaak met minder ernstige gevolgen. Klikken is hetzelfde, maar minder ern‐
stig. 
De Duitsers betaalden ook geld als je Joodse mensen kwam aangeven (verraden), 
door bijvoorbeeld te vertellen waar ze ondergedoken zaten. Niet uit domheid, 
maar uit gemeenheid, valsheid. 
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Beeldfragmenten  
(2 ½ min) 

a. Gesprek moeder en 
vader over bezoek 
ambtenaar

I

https://youtu.be/NuxgAdzWkRE
https://youtu.be/NuxgAdzWkRE
https://youtu.be/NuxgAdzWkRE


5 Goed & slecht in de oorlog  
(sluit aan op 4) 

- Vraag: wat zien jullie eigenlijk? Wat zijn de overeenkomsten tussen deze 3 fragmen-
ten? 
Vaak hebben we ‘vaste’ beelden over mensen of over groepen mensen, ‘stereoty‐
pen’. Dat is makkelijk, dan hoeven we niet verder na te denken. Zoals bijvoorbeeld 
in de oorlog: 
‐ Joodse mensen waren laf, ze kwamen niet in verzet, lieten zich zomaar afvoeren 

en vermoorden  
‐ Duitsers waren allemaal slecht, wreed, moorddadig, je moest altijd bang voor ze 

zijn 
‐ Nederlandse mensen waren moedig en heldhaftig, zaten in het verzet 
De werkelijkheid was vaak anders, zoals uit de filmfragmenten blijkt: 
‐ De vader van Esther vormde een van de meest gevreesde en succesvolle ver‐

zetsgroepen ‘hij is een hele moedige man, Sjaan!’. 
‐ De Duitse soldaat, die Pieter aanhoudt bij de fiets is een hele vriendelijke man, 

die het fietszadel lager zet. Maar hij bonst ook op de deur van de kerk om Es‐
ther te arresteren en te deporteren. 

‐ De moeder van Pieter praat tante Nel na in haar vooroordelen en ze verraadt in 
haar domheid, haar buren. Tegelijk kookt zij wel voor onderduikers en brengt zij 
het pannetje eten in het donker met gevaar voor eigen leven naar ze toe. 

Goed en slecht zijn niet altijd ‘met een schaartje’ te knippen. Vaak zijn ze in 1 per‐
soon verenigd. Dus niet te snel en te makkelijk oordelen over mensen 

6 Religie  
- Vraag vooraf: wat is religie? 

- Vraag: wie van jullie heeft een geloof? En gaan jullie vaak naar de kerk, de moskee? 
Dat zullen er niet veel zijn. Nederland/West‐Europa is een uitzondering. Over de 
hele wereld heeft meer dan 85% een geloof. 
In de tijd van Pieter en Esther was dat ook zo. Was het normaal. Pieter was chris‐
telijk en Esther joods. Toen waren er nog nauwelijks moslims of moskeeën. Nu zijn 
er nauwelijks meer joden en synagogen.  

- Vraag: wie van jullie is er wel eens in een (andere) kerk, een synagoge of een moskee 
geweest? Om die te leren kennen? 
Pieter en Esther gingen wel bij elkaar op bezoek. Kijk maar! 
Beeldfragmenten tonen 

 
Hierna kun je verder uitleg geven over de drie grote (en zeer aan elkaar verwante) 
religies christendom, jodendom en islam  
Zie ook de info over Bijbel, Tora en Koran in het kader in het boek op blz. 24/24 
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Beeldfragmenten  
(1 ¼ min.) 

a. Joodse verzetsgroep 
b. Duitse soldaat 
c. Moeder 

Beeldfragmenten  
(1 min) 

a. Synagoge 
b. Kerk  
c. Afsluitend beeld  

(Bijbel, Torah en Koran) 

I

I

https://youtu.be/ytwr5Qj-6i8
https://youtu.be/ytwr5Qj-6i8
https://youtu.be/ytwr5Qj-6i8
https://youtu.be/zog5PVQNHcg
https://youtu.be/ytwr5Qj-6i8
https://youtu.be/ytwr5Qj-6i8
https://youtu.be/zog5PVQNHcg
https://youtu.be/zog5PVQNHcg


7 Anders zijn/identiteit  
sluit aan op nr 2 en 6 

- Vraag: is dat zo, wat Ester zei: (als je geen geloof hebt, dan….) hoor je toch nergens bij? 
Veel mensen willen ergens bij horen. Ergens deel van uitmaken. Van een gemeen‐
schap. Het gevoel van ‘wij horen bij elkaar’. Heb je daar een geloof voor nodig? Of 
kan je ook horen bij Ajax of bij Feyenoord? Of bij de familie? Of bij de buurt 
waarin je woont? 

- Vraag: wat zijn de voordelen van ‘ergens bij horen’ 
Gevoel van ‘je bent iemand’, je kunt een beroep op anderen doen als je hulp nodig 
hebt, gezelligheid, aanspraak, etc. 

- Vraag: mag je zelf bepalen, waar je bij hoort? Of mogen de Syrische jongens Amina te-
genhouden? En mogen ze Johan bedreigen? 
De cruciale vraag: de ‘dwang’ van de gemeenschap versus individuele vrijheid. 

- Vraag: wat bedoelt opa met weet je hoe ze heten? 
De dwang ,de afkeer, de angst kun je alleen bestrijden, door de ander te leren 
kennen als persoon. En niet (alleen) als deel van een groep. 

8 Betrokkenheid/verantwoordelijkheid  
- Vraag: ‘we moeten niet de andere kant opkijken’ wat bedoelt Johan daarmee? 

Je bent mede verantwoordelijk voor de samenleving, waar je bij hoort. Die biedt 
je veiligheid, bescherming, welvaart, ontwikkelingsmogelijkheden, enz Dus moet 
je ook iets terug doen om die samenleving in stand te houden, vechten tegen 
missstanden. Het aloude principe van wederkerigheid, ‘voor wat , hoort wat’ 
In de voorstelling (niet in dit filmpje) zegt de grootvader; ‘iets doen voor je land 
(gemeenschap) dat geeft zo’n fjn gevoel 

- Vraag: welke voorbeelden worden in dit filmpje genoemd? 

- Vraag: wat gaan jullie (later) doen voor je land, voor de samenleving? Wat doen jullie 
ouders, buren? 
Zie ook de info over het verzet in het kader in het boek op blz. 38/42 

9 Minderheden  
sluit aan op 3 en 7 

Grootvader geeft een (willekeurige) opsomming van minderheden in de hele wereld: 
Yehedi’s tussen de Arabieren, Kopten tussen de Moslims. Rohingya moslims tussen 
de Boeddhisten 
- Vraag: kennen jullie deze groepen? 

Zo niet, dan even toelichten. Er zijn altijd en overal minderheden.  
- Vraag: wat bedoelt grootvader als hij zegt: ‘je zult maar als kind geboren zijn in …gezin!’ 

Je kunt er niets aan doen als je in een bepaald volk, cultuur, groep of gezin op‐
groeit. Daar mag je iemand niet op veroordelen  

- Vraag: hoe zou het komen, dat de minderheid in een land, zo vaak het slachtoffer is? 
Hebben we altijd anderen nodig om ons tegen af te zetten? Ook in de eigen klas? 
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beeldfragmenten  
(1 min) 

a. Minderheden 
b. Conclusies Johan

beeldfragmenten  
(3 min) 

a. Verzetskrantjes 
b. Eten wegbrengen 
c. De Polaks zijn in groot 

gevaar! Ik moet ze  
helpen 

d. Neutraal, niet de  
andere kant opkijken

Beeldfragmenten  
(1min) 

a. Amina heet ze 
b. Weet je hoe ze heten 
c. Niks zijn, dan hoor je 

toch nergens bij?

I

I

I

https://youtu.be/s-frN46c1qA
https://youtu.be/s-frN46c1qA
https://youtu.be/s-frN46c1qA
https://youtu.be/pUsK0LLOdiY
https://youtu.be/4o-8oCOlLck
https://youtu.be/4o-8oCOlLck
https://youtu.be/4o-8oCOlLck
https://youtu.be/s-frN46c1qA
https://youtu.be/s-frN46c1qA
https://youtu.be/pUsK0LLOdiY
https://youtu.be/pUsK0LLOdiY
https://youtu.be/4o-8oCOlLck
https://youtu.be/4o-8oCOlLck


Het boek  
Johan vertelt aan grootvader dat ze op school zijn presentatie zo goed vonden en er 
een boek van hebben gemaakt. Charlotte/Esther legt uit hoe het boek in elkaar zit 
(verhaal, kaders met toelichting, werking AV‐link met muziek‐ en filmfragmenten). 

Vrolijk slot  
Afspelen tijdens het uitdelen van de boeken
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Beeldfragmenten  
(1 ¼ min.) 

a. Johan + uitleg boek 

I

I

https://youtu.be/HCveuJKVC0M
https://youtu.be/zb5f1t9UMrM
https://youtu.be/HCveuJKVC0M
https://youtu.be/HCveuJKVC0M
https://youtu.be/zb5f1t9UMrM
https://youtu.be/zb5f1t9UMrM

