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Net als de allereerste productie ‘Anna’, over rouwverwerking, maakt PUIK opnieuw een stuk met een
speciﬁek thema. Een muziek-ﬁlm-theatervoorstelling
over zwerfjongeren, gespeeld door volwassenen én
jongeren. De acteurs zijn niet alleen op de speelvloer
maar ook op ﬁlmbeelden te zien, dit samenspel tussen
acteurs en ﬁlmacteurs wordt afgewisseld met liedjes.
“Niks te verliezen” is een compilatie van de jeugdboeken
‘De dievenbende van Scipio’ van Cornelia Funke en
‘Straatkatten’ van Mieke van Hooft.
De hoofdpersoon Scipio, bijgenaamd de Dievenkoning, is
de aanvoerder van een kinderbende die op gerafﬁneerde
wijze zich al stelend in het levensonderhoud voorziet.
Scipio zorgt niet alleen voor zichzelf maar komt ook op
voor de andere zwerfkinderen Wesp, Prop, Bo, Moos,
Lizzy en Wanja. Ondertussen is detective Victor naarstig
op zoek naar twee van de weggelopen kinderen, of
eigenlijk maar naar één, want zo begon de misère
voor Prop en zijn zusje Bo. Negen jongeren en vijf
volwassenen, waaronder drie zangeressen, vertellen en
zingen het verhaal.
Het stuk wordt voorafgegaan door zes portretten van
waargebeurde verhalen, gespeeld door zes jongeren en
wordt afgewisseld door commentaar van drie dames.

Programma:
20.00 uur / 14.00 uur:
Niks te Verliezen,
zes portretten
20.45 uur / 14.45 uur:

09 / 06 / 06
10 / 06 / 06
11 / 06 / 06
30 / 09 / 06
01 / 10 / 06
KIRBY

de muziektheatervoorstelling
Tussen de twee delen is er een
korte pauze.

Kirby / Goldstar
Service Center

*
*
*
*

Niks te Verliezen,

BOONSTRA MONTAGE VOF
Ruud Boonstra

Service
Onderhoud
Reparatie
Milieubewuste schoonmaakartikelen

Roerdompstraat 16
1911 WS Uitgeest
tel. 0251 - 315444
fax. 0251 - 311851
mob. 06 - 15194997

VOOR:
NOORD-HOLLAND
AMSTERDAM
FLEVOPOLDER

E-mail: ruud.boonstra@wanadoo.nl

Volgerweg 94
1461 CB Z.O. Beemster
Tel: (0299) 423417
Fax: (0299) 427106

Entree:
volw. € 8,- + € 2,- voor St. Zwerfjongeren NL
tot 12 jr: € 6,50 + € 1,50 voor St. Zwerfjongeren NL

Timmer- en Onderhoudsbedrijf
altijd actueel!

C.J. Schnater

(geschikt voor kinderen vanaf bovenbouw basisschool)

Wormerplein 34
1442 CB Purmerend
421128 / 655004

Kennemerland 50
1447 BJ Purmerend
tel/fax: 0299 - 460934
mobiel: 06 - 53907335
email: cjschnater@msn.com

ASSURANTIËN

Akkerwindeweg 3
Postbus 37683
1030 BH Amsterdam
T 020 681 23 25
F 020 681 22 58
E jesassu@xs4all.nl

