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H e t  e n i g m a
v a n  d e  S f i n x

zo 10 april 2011

Theater Klif 12
Den Hoorn, TEXEL
reserveren: info@klif12.nl
aanvang: 14.00 uur

za 16 april 2011

Pier K, theaterzaal
Harmonieplein 2, Nieuw-Vennep
reserveren: www.applause4kids.nl
aanvang: 13.00 uur

Een raadselachtige kindermusical van p p l a u s e

za 2 april - zo 3 april 2011 

Het Fijnhouttheater
Lootsstraat 39, Amsterdam
reserveren: www.hetfijnhout.nl
aanvang: 15.00 uur

première



Het enigma van de Sfinx 
In deze spannende musical maken we kennis met Gaia en haar vrienden. Zij zitten op basisschool de 
Sfinx, een school waar iedereen arm is. De belastinginspecteur dreigt de school te sluiten als er niet 
onmiddelijk een grote berg geld wordt betaald.
De ‘coole’ kids van de Florijnschool hebben juist geld teveel. En dat laten ze iedereen weten ook! Ze 
gooien het graag over de balk maar delen het met niemand.

Als Gaia voor haar verjaardag een mobiele telefoon krijgt wordt ze tot haar schrik opgebeld door een 
raadselachtige sfinx. Hij belooft haar een grote berg geld waarmee ze de school kan redden. Maar 
die moet ze dan wel zelf komen halen. Samen met haar vrienden gaat Gaia op zoek naar de sfinx. 
Onderweg komen ze op vreemde plaatsen en ontmoeten ze wonderlijke figuren. Maar van de sfinx 
geen spoor........ Bestaat die eigenlijk wel?

De rolverdeling
Basisschool De Sfinx 
Gaia         -  Femke van Emmerik
Coryza         -  Blen Kurabachew
Eppo         -  Nina Bartens
Klaas         -  Maurice van Schendel 
Bor         -  Zosja Kappen
Joris         -  Arif Moes
Maike         -  Luna van der Linde
 

Basisschool De Florijn 
Britney         -  Zoë Roelofsen 
Whitney         -  Yuki van Gog 
Desdemona   -  Tiara Westra 
Chantal         -  Fati Werts

De grote mensen 
Vader  -  Erik de Wolff
Hoofdjuf -  Malou Pieterman 
Belastinginspectrice  -  Blanca Graumans
Juf  -  Rowena van Raat

De Applause4kids projectband
Henny Wieffering, gitaar, programmering, bandleider - Andries Minnaard, synthesizer/piano  
Leon Kemper, basgitaar - Pieter Voogt, drums en percussie.

Productieteam
Carola Vossen: regie, scriptbewerking - Adriaen van der Veen: zangcoach, componist - Pur 
Thijs: grime - Paula Hoonhout: kostuums  - Henk Mantel en Rob van Raat: decor - Wendel 
van Hespen: licht, productieleiding - Nico van Gog: logistiek Texel

Het originele script is in 2006 geschreven door Jan Leibbrandt van der Vleugel en met zijn 
toestemming bewerkt door Carola Vossen.

De wonderlijke figuren
IJskoningin C - Luna van der Linde
IJskoningin P - Zosja Kappen
Sfinx B  - Erik de Wolff
Sfinx D  - Arif Moes
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