PUIK speelt DE GROEP

• muziektheater met een vleugje cabaret •

12 jonge acteurs
en muzikanten spelen

DE GROEP
In ‘De Groep’ worden drie verschillende
verhalen verteld. Dat alle personages
ooit samen een cabaretgroep vormden
loopt als een rode draad door het stuk.
Vlak voor het overlijden van Britt valt de
groep uiteen. Zij was samen met haar
tweelingzus Eva de spil van de cabaretgroep. Nu Britt er niet meer is zondert
Eva zich af.
De groep valt in brokstukken uit elkaar
en ieder probeert op zijn of haar manier
verder te gaan. Met het leven en met het
maken van baanbrekend en vernieuwend
cabaret.
‘De Groep’ gaat ook over groepsgevoel,
erbij horen en toch jezelf blijven. Hoe
doe je dat nu eigenlijk, jezelf blijven?
PUIKER COURANT: “(..) het
aanstormende cabaretgezelschap onverwacht uit elkaar
is. Bronnen bevestigen dat
het overlijden van Britt, die
samen met tweelingzus Eva,
de spil van de groep vormde,

Te zien: 28-29-30 okt / 4-5 nov
In De Vermaning om 20.30 uur
D e Ve r m a n i n g , J u l i a n a s t r a a t 7 - K a a r t e n 1 0 e u r o
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Volg ons op twitter: @PUIKtheater
Spel - in volgorde van opkomst
Jorrit Albers (Bart), Sanneke Jobs (Bianca),
Mink Zuurveld (Ron), Fieke Zuurveld
(Eva/Britt), Iris de Git (Nathalie), Jeffrey
van Langen (Dick), Robin ten Hove (Marc),
Sara van Wezel (Nancy), Joeri Hottentot
(Stefan) m.m.v. Henri van Wezel en de
band
Muziek Jord Rood (composities, gitaar,
toetsen en drums) Jorrit Albers (composities en bas) Dustin Labato (toetsen) en
Jesper de Korte (drums en gitaar)
Script en regie Peter Zuurveld Zangondersteuning Conchita Amesz en Hedy
Cooke Bewegingsadvies Sanne Schlette
Techniek Ton Rigter en Jasper Nijholt
Vormgeving Gemma Wouters, Jack Verdoorn, Peter en Marjan Zuurveld Productie Gemma Wouters en Marjan Zuurveld
Fotograﬁe Alexander van Keulen Publiciteit Ariane van Pelt Website Wim Brunt

een wig heeft gedreven tussen de spelers. Niemand is
bereikbaar voor commentaar.
Wie wil weten of en hoe ze
draad weer oppakken moet
naar de jongerenvoorstelling
van Puik komen kijken.”

Met dank aan Gemeente Purmerend, Prins Bernhard Cultuurfonds, Theater De
Verbeelding, Danique Wolffram (Bianca in de eerste speelperiode), Marion Bronkhorst,
Robin de Boer en alle vrijwilligers van Puik!
Onze sponsors Autobedrijf Romp, Boonstra Montage, Primera Jan Sluiter,
Roias en Wolkewietje.

