
Moederdag programma zondag 12 mei. Schouwburg Utrecht ism Tori Oso Utrecht  

Restaurant Zindering, 1 verdieping (13.30-15.45): 
- Anansi Tori performance van meesterverteller Winston Scholsberg, 
- “Songs my mother taught me”, uitleg en liederen uit de Cariben door Carry-Ann Tjon Ayong  
en Dave Mc Donald, 
- Mini proeverij van Cornelly Chan a Hung i.s.m. de koks van Restaurant Zindering (tevens 
receptenboekje Cornelly te koop) 

Hekman Foyer, 1
e
 verdieping (13.45-15.45): 

- 13.45-14.45: Percussieworkshop door Simone Baddou (max 25 pers) 
- 15.00-15.45: Latin dansworkshop voor man (menstyling) en vrouw (ladystyling) door  
Brian & Mechteld van Salsadiction, (er wordt niet gedanst in koppels) 
 
Foundersroom, 1

e
 verdieping (14.15-15.30): 

- Workshop Afrikaanse hoofdmassage door Adyana Schmeltz van Yema HealingTouch  
(max 12 pers) 

Foyer ruimten, begane grond (doorlopend 13.00-15.45): 
- 13.00-15.45: Ouderwetse Surinaamse koekkraam van Oma Nel, 
- 13.00-15.45: Mama make-over door het Design Essentials & Relouis team, 
- 13.00-15.45: Stoelmassages door Relak4Wellness, 
- 13.00-15.45: Nagelstylen (beschildering) door Honey Nailart, 
- 13.00u | 13.45u | 14.30u | 15.00u: Vouw je eigen 'tante Es hoofddoek' (Anisa) door Landa Thijm, 
- 14.00u en 15.15u: Mini modeshows van Miems Kaftan, 
- 15.45u: Performance van Dutch Dholi, one woman brassband, 
 
Foyer Corner, rechts begane grond (doorlopend 13.00-15.45): 
- 13.00-15.45: Standhouders: Handmade Surinaamse sieraden van A Seti, Beeldende kunst van  
Petra De Vree, Huidverzorgingsproducten voor man en vrouw van SHIMAI & SHIZO, Moderne hoeden 
en anisa’s van Janess heads, 
- 13.00-14.00: Afrikaanse hoofdmassages en Stoelmassages door Yema HealingTouch. 
- 14.00-15.30: Gedicht op maat door Sergio Edwards AKA Sincere (laat een origineel gedicht maken) 
- 13.00-15.45: Surinaamse hapjes en nog veel meer in de foyers en restaurant Zindering. 

Grote theaterzaal vanaf 16:00 uur-18.00 uur: 
En tóch ben ik je moeder! 
Een humoristische en muzikaal omlijste voorstelling met Jetty Mathurin, Murth Mossel, Rayen Panday 
en Liveband 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 speciale eenmalige Moederdag voorstelling die swingt, raakt, knaagt en laat lachen! 

Restaurant Zindering, 1
e
 verdieping vanaf 18:00 uur: 

Schuif aan in Restaurant Zindering! Een heerlijk Surinaams moederdagmenu is in de maak, dus 
mama hoeft niet te koken. (Voorgerecht: vegetarische Cassavesoep, Hoofdgerecht: Roti Kip of 
Vegetarisch, Dessert: Tropisch kokos en mango ijs) Ticket 15 euro. Indien voorradig, te koop bij de 
kassa van de Schouwburg. 
 
DJ Shug la Sheeda zorgt voor de allround feelgood music! 


