
    

    

 

          
Utrecht, 7 april 2013 

PERSBERICHT 
 
 
Ontmoeting, ontspanning en theater centraal tijdens 
Moederdag in de Utrechtse Schouwburg  
 
De Surinaamse stichting Tori Oso Utrecht en de Stadsschouwburg Utrecht hebben de handen 
ineen geslagen en organiseren een uniek moederdag event  voor dames én heren op zondag 
12 mei vanaf 13:00 uur. Theater van o.a. Jetty Mathurin, live muziek van La Fiesta, een gedicht 
op maat van All Sincere, diverse workshops  en optredens…het is allemaal te beleven tijdens 
deze middag. De dag vindt plaats, geheel in Caribische sferen, in de Stadsschouwburg aan 
het Lucasbolwerk 24 te Utrecht. 
 
Workshops, optredens en make-overs 
Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse workshops, waaronder ‘Latindans’ (partner niet 
nodig) o.l.v. Salsadiction, ‘Bendir Percussie’ o.l.v. Simone Baddou, Afrikaanse hoofdmassage 
o.l.v. Adyana Schmeltz en ‘Maak je eigen Tante Es hoofddoek’ o.l.v. Landa Thijm. Het Design 
Essentials team verwent mama in de Mama-make over corner. Wil je heerlijk ontspannen? Laat 
je masseren in de stoel van Relak4Wellness en Yema HealingTouch. Voor een nailart 
beschildering loopt u langs bij de tafel van Honey Nails. Dutch Dholi laat u swingen met haar 
performance en Miems Kaftan toont haar handgemaakte kaftans tijdens twee mini modeshows. 
 
Lekker shoppen 
Koopzondag of niet…het shoppen kan gewoon doorgaan. Er zijn diverse standhouders 
aanwezig die bijzonder leuke producten aanbieden. Dit varieert van  natuurlijke 
lifstyleproducten voor dames en heren van Shimai, handgemaakte sieraden van A Seti, 
moderne hoeden en Anisa’s (Surinaamse hoofddoek) van Janess heads maar ook beeldende 
kunst van Petra De Vree. 
 
Luisteren, zingen en proeven 
In restaurant Zindering kunnen bezoekers de voorstelling bijwonen van meesterverteller 
Winston Scholsberg. Winston zal een zogeheten Anansi Tori (verhaal) vertellen. Een ware 
belevenis! Carry-Ann Tjon Ayong, schrijfster en dichteres verzorgt het onderdeel ‘Songs my 
mother taught me’. Een interactief onderdeel waarbij zij, samen met Dave Mc Donald, 
kinderliederen uit o.a. het Caribisch gebied zingt. Ondertussen zijn de koks van het restaurant 
samen met Cornelly Chan A Hung, druk bezig de Surinaamse hapjes voor te bereiden. Tijdens 
de miniproeverij krijgen de bezoekers een voorproefje van wat hen vanaf 18:00 te wachten 
staat...Zoete trek of hartige trek? Gedurende de dag zijn er authentieke Surinaamse koekjes en 
snacks te koop.  
 
Theatervoorstelling ‘En toch ben ik je moeder’ 
Vanaf 16.00 uur start de speciale moederdagvoorstelling in de grote theaterzaal. 
Een humoristische en muzikaal omlijste voorstelling met Jetty Mathurin, Murth Mossel, Rayen 
Panday en live band La Fiesta.  
 
Jetty is de moeder van iedereen. Ze is de moeder van Murth Mossel en Rayen Panday. Ze is 
zelfs de moeder van alle bandleden van La Fiesta. Ze is ook moeder van de hele zaal. 
Tenminste als je dat wilt. Als je dat niet wilt heb je pech. Je moeder kies je nu eenmaal niet uit. 



    

    

 

Jetty is moeder van de hele wereld, maar alleen vandaag. Want ze is eigenlijk liever niemands 
moeder. Hoe zou het zijn als alle hooligans verplicht hun moeder mee moesten nemen naar het 
stadion als toegangsbewijs? Of als wij ons allemaal als een moeder zouden gedragen voor 
elkaar? Dan heb je dus altijd je moeder bij je… Best lastig. Een voorstelling die swingt, raakt, 
knaagt en laat lachen! 
 
Na afloop van de voorstelling kan men aanschuiven in Restaurant Zindering om een Surinaams 
3-gangen moederdag menu te nuttigen....dus Mama hoeft niet te koken! DJ Shug La Sheeda 
zorgt voor de muzikale sfeer. Menutickets à 15 euro zijn apart te koop via de kassa van de 
Schouwburg. 
 
Informatie en kaartverkoop 
Meer informatie: www.torioso.nl/agenda en www.stadsschouwburg-utrecht.nl 
Prijs: € 19,50, jongeren t/m 18 jaar € 10,-  
(Ticket geeft toegang tot de randprogrammering en de theatervoorstelling) 
Kassa: 030-2302023 ma t/m za 12.00 -17.00 uur  
 

http://www.torioso.nl/agenda
http://www.stadsschouwburg-utrecht.nl/

