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WEGENS GROOT SUCCES TERUG!

Mede mogelijk gemaakt door:

4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 februari 2023 
‘t Zonnehuis - Amsterdam Noord

tickets via WWW.PARELSVOORDEZWIJNEN.COM

Een voorstelling over de energietransitie



Credits:
Spel: Rogier Schippers, Nanette Edens, Renée de Graaff, Giulia Grosskop, Anna Benjamins, Eva Bollen, 

Mohamed Zouini en Henk Ramaakers  Klimaatprotest: van kinderen uit Amsterdam Noord
Kostuums: Afvalkoningin Frouwkje Smit  Concept en regie: Saskia Huybrechtse  

Tekst: Rogier Schippers, Marijn van der Jagt en Saskia Huybrechtse  
Productie, regieassistentie & vormgeving: Esther Eveline Sloots  

Dramaturgie: Marijn van der Jagt  Zakelijke leiding: Eric de Ruijter  
Stage productie: Sarah Ramadan  Publiciteit: Ronnie Kroes 

Gastvrouwen: Veronica Bronkhorst en Thea Thijssen
Techniek: Coen Jongsma, Sam de Ruijter Fotografi e: Sonja de Bruin  Teaser: Jonge Reporters

Grafi sch ontwerp: Designstation  Kantoor: Martin Vlaming, Andrea Zanardi  Met dank aan: Theo Hendriks

Een voorstelling over alweer een ‘hot’ item: 
Noord moet als de sodemieter van het gas 
af. Maar de energietransitie verdeelt de 
Noordbewoners. Mensen met een kleine 
beurs kunnen de energierekening nu al 
amper betalen. Dus hoe moet dat dan straks? 
Daartegenover staan vooruitstrevende 
bewoners die de plannen niet groen genoeg 
vinden en voor wie het allemaal veel te 
langzaam gaat. 

Al die Noorderlingen komen tijdens een 
inspraakavond bij elkaar. Dat levert een 
stevige, maar ook een hilarische clash op 
tussen bevlogen klimaatactivisten en 
opgewonden dwarsliggers, vleeseters en 
veganisten, goedbedoelende beleidsmakers 
en wantrouwende burgers. 

Het belooft een hete avond te worden, vol 
pittige standpunten, woeste meningen, slimme 
ideeën. Maar ook met rauwe levensverhalen 
die zorgen voor verbroedering. Je bent van 
harte uitgenodigd om mee te denken en mee 
te praten over een toekomst die ons allemaal 
aangaat! 

SNIK
HEET

Theatergroep Parels voor de 
Zwijnen is terug in Noord! 
Na het ontroerende én 
feestelijke De Koningin van de 
Voedselbank en VETARM! 
spelen we nu SNIKHEET.
Wegens groot succes komt de 
voorstelling SNIKHEET nog een 
keer terug in februari 2023!

Data en Locatie:
4 -7- 8 - 10 - 11 - 13 februari 2022

‘t Zonnehuis, Zonneplein 30, 
1033 EK Amsterdam Noord

Tijd: 20.00 - 21.45  uur, 
inloop vanaf 19.30 uur

Tickets: € 15,- / € 7,50 CJP / € 2,- Stadspas 
groene stip – (er zijn geen servicekosten)

Online kaartverkoop via 
www.parelsvoordezwijnen.com

Tip: doneer ook een kaartje voor iemand 
die het minder breed heeft!

Volg ons op

“Sommige voorstellingen moet je 
gewoon gezien hebben. Theatermaakster 
Saskia Huybrechtse overstijgt zichzelf met 
deze theatrale bewonersavond over de 
energietransitie. Met lokale Noordse verhalen, 
ongelijkheid, hoognodig onderhoud van 
woningcorporatie woningen en de toekomst
van onze planeet. Urgenter dan ooit!“(Esther Lagendijk, Stadsdeelbestuurder 
bij Stadsdeel Amsterdam-Noord).




