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Papa Razzi - Vier Vaderdag in Caribische sferen 
De Surinaamse stichting Tori Oso Utrecht en de Stadsschouwburg Utrecht hebben de handen 

wederom ineen geslagen en organiseren een uniek vaderdag event voor het gehele gezin op 

zondag 15 juni vanaf 13:00 uur. Theater van o.a. Roué Verveer, Jeffrey Spalburg, powerlady 

Zanillya en live muziek van de muziekformatie @Six. De presentatie ligt in handen van 

niemand minder dan Quintis Ristie. Naast de theatervoorstelling vinden er tal van activiteiten 

plaats in diverse ruimten en Restaurant Zindering. De dag vindt plaats, geheel in Caribische 

sferen, in de Stadsschouwburg aan het Lucasbolwerk 24 te Utrecht. Uiteraard gaan de 

terrasdeuren open bij mooi weer! 

 

Leef je uit door inspanning en ontspanning 

Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse workshops, waaronder ‘Latindans’ (partner niet 
nodig) o.l.v. Brian Libier en ‘Kawina Percussie’ o.l.v. Giovanni Essed van de formatie Ondrofeni. 

Ontspan tijdens een Afrikaanse hoofdmassage of stoelmassage van Relak4Welness en Yema 

HealingTouch. Loop langs bij Ramses Versluis van Re-Touch Hairstyling, winnaar van de 

Barber Battle 2014. Neem een free haircut of laat je baard bijtrimmen. Laat de hardwerkende 

herenhanden verzorgen door Honey Nailart en de dames voor een mooie nailart beschildering. 

Daag jezelf of iemand anders uit tijdens een sportief potje tafelvoetbal of meet je kracht op de 

Boxbal.  

 

Luister of praat mee 

Opgeven is geen optie…..sportman Clyde Petres vertelt zijn inspirerende verhaal over de strijd 

tegen lymfeklierkanker die hij overwon en welke rol het vaderschap in zijn leven speelt. 

In restaurant Zindering vindt de talkshow ‘Vaderschap in de spotlights’ plaats. 

Programmamaker Guilly Koster gaat in gesprek met theatermaker/choreograaf Lloyd Marengo, 

Orville Breeveld, oprichter Vitamine Vader platform en Radj Ramcharan, manager bij FORUM, 

instituut voor multiculturele ontwikkeling. Hoe kijken zij tegen het fenomeen vaderschap aan? 

Waarom heeft Orville het Vitamine V platform opgericht en hoe is het theaterstuk Father Father 

van Lloyd tot stand gekomen. Luister of praat mee tijdens de talkshow. 

 

De leestafel 

Uitgeverij In de Knipscheer, bekend vanwege de vele boekpublicaties van Surinaamse en 

Antilliaanse schrijvers, is aanwezig met een mooi aanbod van haar vooral recente 

boekuitgaven. O.a. de dvd/boek uitgave van De stilte van het ongesproken woord waar het 

werk van de bekende Surinaamse dichters, Trefossa, Shrinivási en Dobru centraal staat. 

Onlangs uitgevoerd door Dave Mac Donald en band. Wellicht een mooi cadeau! 

 

Licht uit, spot aan 

Loop langs bij de photobooth van LoyJoy Fotografie of laat je fotograferen bij de stoere Opel 

Cascada cabrio. De sneltekenaar Radboud Wanders is ook aanwezig. Een karikatuur of een 

snelportret binnen 5-8 minuten....Radboud kan het allebei! 

 

 

http://www.indeknipscheer.com/de-stilte-van-het-ongesproken-woord/
http://www.indeknipscheer.com/een-mooie-dubbeluitgave-boek-en-dvd-rond-het-werk-van-trefossa-shrinivasi-en-dobru-joop-leibbrand/


    

    

 

Lachen om andere vaders tijdens ‘Papa Razzi’ 
Vanaf 16.00 uur start de speciale vaderdag voorstelling in de grote theaterzaal. 

Een humoristische en muzikaal omlijste voorstelling met Roué Verveer, Jeffrey Spalburg, 

Zanillya en live band @SIX. De presentatie ligt in handen van Quintis Ristie. 

Lach om de herkenbare situaties uit het gezinsleven van Roué Verveer en om de grappen van 

Jeffrey Spalburg die onlangs vader werd. ‘Papa Razzi’ is een swingend programma waarin 
vaders en vaderschap op allerlei manieren de revue passeren.   

 

Laat het je smaken 

Zoete trek of hartige trek? Gedurende de dag zijn er authentieke Surinaamse koek en BBQ 

snacks te koop. Cocktails zijn te verkrijgen bij de cocktailbar. Na afloop van de voorstelling kan 

men aanschuiven in Restaurant Zindering om een Caribisch 3-gangen BBQ diner te nuttigen. 

DJ Shug La Sheeda zorgt voor de muzikale feelgood sfeer. Dinertickets à 17,50 euro zijn apart 

te koop via de kassa van de Schouwburg. 

 

Vaders, zonen, opa's, broers, ooms en neven staan de hele dag in de spotlights. Kortom, een 

complete Vaderdag-ervaring met een lekker Caribisch tintje. Niet alleen leuk voor vaders! 

 

Informatie en kaartverkoop 

Meer info: torioso@gmail.com | www.torioso.nl/agenda | www.stadsschouwburg-utrecht.nl 

Prijs: € 19,50, jongeren t/m 18 jaar € 10,-  
(Ticket geeft toegang tot de gehele randprogrammering en de theatervoorstelling) 

Kassa: 030-2302023 ma t/m za 12.00 -17.00 uur  

 

 

**Einde bericht** 
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