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Een leraar in het Nazi-Duitsland,
gebonden door verplichte politieke
overtuigingen. Zijn leerlingen slachtoffer
van de tijdsgeest, met het oog op de
toekomst getraind in de krijgskunst. Hun
oorlog begint op kamp wanneer leerling
Otto N vermoord teruggevonden wordt.
Achter in zijn hoofd een gat. Een gat zo
groot als een honkbal. 

Agressie kleurt het landschap en sleurt 
iedereen op zijn weg mee in een vlaag 
van zinloosheid. Wie ziet nog helder 
in deze door geweld gegrepen tijd. Een 
grotesk feest van achterbaksheid, bloed en 
marsen. Een parade van zinloos geweld.

Twintig enthousiaste jongeren van de 
Jeugdtheaterschool Partoet schuwen een 
visie op dit nog steeds actuele thema niet. 
Dit is een voorstelling door, over en voor 
jongeren. Zij zijn de toekomst, hen gaat 
dit aan. 

Jugend Ohne Gott Duitsland anno 1936. Schrijver 

Ödön von Horváth wordt officieel uitgewezen. Zijn 

roman Jugend ohne Gott werd wegens de pacifistische 

boodschap op de lijst van schadelijke en ongewenste 

geschriften gezet. Horváth’s boeken worden verbrand. 

Zijn naam staat hoog op de zwarte lijst van de 

Gestapo. Adolf Hilter was vier jaar aan de macht bij 

het schrijven van de eerste zinnen van dit boek.

uitgeverij L.J. Veen, ISBN 978-90-204-0875-1

Spel: Frederique Broers, Gabrielle Claushaus, Celine Daemen, Boris Dieleman, Marijke Eggen, 
Arthur Holthaus, Marieke Keulen, Julie Machiels, Juliette Offrein, Laurens Oostwegel, 
Jan-Willem Otto, David van Leeuwen, Renee v.d. Schoor, Kees Wagemans, Bruno Walter, Kiki 
Willems, Marit Wolff • Regie: Els Roobroeck, Jetze Jansma • Script: Els Roobroeck 
• Regie assistentie: Aimee Charlier Lichtontwerp: Sander Salden • Techniek: Andre Feyt, 
Xavier Emmen • Kostuums: Ben Van Buuren • Met dank aan: Kumulus Facilitair, Opera Zuid

Naar het boek Jeugd zonder God van Ödön von Horváth.

Kijk naar geschiedenis, bang voor herhaling.
Voor sommige keuzes alert, met open blik de toekomst in.
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Theater Kumulus Herbenusstraat 89 Maastricht. Entree E 7,50. 
Do 16, vr 17, za 18 juni om 20.00u. en zo 19 juni om 14.30u.

Reserveren via 043 – 350 56 56 (ma t/m do, tijdens kantooruren).

www.kumulus.nl


