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         Maak van je shit een hit 

-een lichte voorstelling over een zwaar onderwerp- 
 

Na het succes van de voorstelling op theaterfestival de Parade komt Mira van der Lubbe terug met 
de avondvullende versie van Maak van je shit een hit die van 12 januari tot en met 17 februari 

2019 door het hele land te zien zal zijn. 
 Samen met muzikant Eva van Manen en het publiek kijkt Mira van der Lubbe de leeuw in zijn bek.  

 
‘Geen avond vol kommer en kwel maar mooi en humorvol verteld’ Anna Drijver, RTL Late Night 

'Eerlijk en dapper', De Volkskrant 
 

Maak van je shit een hit is een persoonlijke, muzikale en theatrale show over hoe te leven als je 
weet dat je belast bent met een erfelijk borstkanker-gen. Over de gevolgen daarvan en het maken 

van keuzes. Geen enkel leven is louter en alleen een successtory, het zijn juist de imperfecties die het 
waarde en betekenis geven. 

Een krachtig verhaal over een wrange realiteit en hoe je daar niet door te laten kisten. 
 

- Met nieuwe liedteksten van Huub van der Lubbe! - 
 

Mira van der Lubbe is actrice en theatermaker. Muziek en performen zit in haar DNA, met dezelfde 
souplesse, hetzelfde plezier en dezelfde sjeu als haar vader neemt ze de toeschouwers mee. In 2011 

studeerde ze af aan de Amsterdamse Toneelschool& Kleinkunstacademie waarna ze als actrice te 
zien was in diverse theatervoorstellingen en televisieseries. Voor het theaterfestival de Parade 

maakte ze in 2017 de show Maak van je shit een hit. Wegens de lovende ontvangst door pers en 
publiek is deze nu uitgebouwd tot een avondvullende voorstelling.  

 
trailer: https://youtu.be/vQm-oBl00rU 

www.maakvanjeshiteenhit.nl 
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