
DE 
KONINGIN
VAN DE 

VOEDSELBANK
ZUIDOOST

SAMEN KOKEN, 
ETEN & EEN 

VOORSTELLING

Theaterkrant ****
4 sterren “De koningin van de 

Voedselbank  is een groot feest!” 

Trouw 
“Als de yuppen en de armen 

samen tafelen”

De Telegraaf
 “Een wereld van kunstgebitten en 

buikschuifboodschappen”

Het Parool 
“De sneeuwbal van schulden die 

iedereen kan raken”

29 AUGUSTUS 
T/M  

25 SEPTEMBER 2021
18.00 UUR-20.30 UUR 

MATINEE 15.00-17.30 UUR
BIJLMERMUSEUM VH DE NACHTEGAAL,

GRUBBEHOEVE 38
1103 GH AMSTERDAM
TICKETS (INCLUSIEF 

DRIEGANGENMAALTIJD); 
WWW.PARELSVOORDEZWIJNEN.COM

De pers over de voorstelling in Amsterdam Noord
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Na het grote succes van De Koningin van de 
Voedselbank in Amsterdam Noord (2018/2019) 
speelt Parels voor de Zwijnen nu een nieuwe editie 
in Zuidoost. Het belooft een hartverwarmende 
voorstelling te worden met een geweldige cast, 
heerlijk eten en live muziek!

Met nieuwe spelers en nieuwe verhalen. Niet alleen 
over schulden en armoede, maar ook verhalen over 
de impact van Corona en het al dan niet hebben 
van de juiste papieren. Acteurs spelen samen met 
bewoners van Zuidoost die allemaal aangewezen 
zijn op de voedselbank, en hun teksten zijn 
gebaseerd op wat zij denken, vinden en hebben 
meegemaakt. 

Voor de liefhebbers begint vanaf metro 
Ganzenhoef een exclusieve tour door bijlmerpionier 
en gids Jenny van Dalen. Langs historische plekken 
van de Bijlmer brengt zij je naar Bijlmermuseum 
vh De Nachtegaal. En de kokende mama’s van 
Mama’s Koelkast serveren tijdens de voorstelling 
een feestelijk driegangenmaaltijd van authentieke 
gerechten. 

Het verhaal
Het is tijd voor een feestje. Sjon is eindelijk uit de 
schuldsanering en als nieuwe coördinator van de 
voedselbank wil hij de oprichters, Leila en Maureen, 
eren voor al hun werk. Samen met vrijwilligers en zijn 
ex-zwager Wally organiseert hij een surprise-party. 
Dat doen ze met live muziek en lekker eten uit eigen 
keuken. Ook jij bent van harte uitgenodigd. 
Kom feesten, eten en dansen en trek je mooiste 
kleren aan!

Credits
Acteurs: Rogier Schippers, Jeritza Toney, Maikel van Hetten en amateurspelers o.a. Maureen Hubbard, 

Leila Azzam, Joop Koes, Anna Matyjaszczuk, Nancy Winklaar, Souleyman Abdou, – Catering: Mama’s Koelkast  
Muziek: Vincent Henar en Robin van Geerke – Concept en regie: Saskia Huybrechtse 

 Regieassistent en vormgeving: Esther Sloots – Dramaturgie: Marijn van der Jagt  
Projectleider: Maureen Healy - Zakelijk leider: Eric de Ruijter – Techniek: Coen Jongsma  

Fotografie: Willeke Duijvekam - Grafisch ontwerp: Bert Meijer (Designstation)

P.W. Janssen’s Friesche Stichting | Stichting Hulp na Onderzoek | Mundo Crastino Meliori  M.A.O.C.
 Gravin van Bylandt Stichting | Stichting Het Amsterdamsche Fonds

Met speciale dank aan Restaurant Elixer | Bijlmermuseum vh De Nachtegaal 

Mede mogelijk gemaakt door:

Datum: 
29 augustus 

T/M 
25 september 2021

Locatie: 
Bijlmermuseum vh De Nachtegaal, 

Grubbehoeve 38, 1103 GH Amsterdam
Tijd: 

18.00 - 20.30 uur en 
matinee van 15.00 - 17.30 uur

Tour met gids 
(vanaf metro Ganzenhoef): 

17.30 uur en matinee 14.30 uur
Tickets 

(inclusief driegangenmaaltijd): 
€25,00 

Stadspas-met-groene-stip 
€5,00

Online kaartverkoop via 
www.parelsvoordezwijnen.com/

agenda
Voor uw en onze veiligheid maken wij 

gebruik van het coronatoegangsbewijs. 
Kijk voor details op onze website.
Tip: doneer ook een kaartje voor 

iemand die het minder breed heeft!
Volg ons via Facebook en Instagram 

voor het laatste nieuws.


