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Voor meer informatie, interviews en perskaarten kunt u contact opnemen met Theaterzaken Via 
Rudolphi, Louise de Koning: 020-6277555 of louise@viarudolphi.nl.  

Theaterzaken Via Rudolphi  
& De Parade 

presenteren in samenwerking met De Volkskrant 

Parade Summerschool 

 
Vanaf 8 augustus op De Parade Amsterdam 
(t/m 23 augustus) 

Kaarten: www.deparade.nl 

Onder het genot van een diner meer te weten komen over de Paradevoorstelling waar je zo naar 
gaat kijken? Kom dan naar de Parade Summerschool! Onder leiding van een journalist van De 
Volkskrant gaat een deskundige op het gebied van het thema van de voorstelling in gesprek met de 
theatermakers. Uiteraard kun je ook al je vragen stellen. Dit alles terwijl je geniet van een goede 
maaltijd en een drankje. De Parade Summerschool wordt na een uur afgesloten met een bezoek aan 
de voorstelling.  
 
Kortom: een mooie gelegenheid om tijdens een diner te luisteren naar een boeiend verhaal van een 
deskundige én om de theatermakers beter te leren kennen. De gesprekken worden geleid door 
Annette Embrechts, theaterjournaliste, en Persis Bekkering, journaliste kunst, literatuur en klassieke 
muziek. 

De deskundigen die hun licht zullen laten schijnen over de thematiek van de verschillende 
voorstellingen, worden binnenkort bekend gemaakt op www.viarudolphi.nl. 
Bij de volgende voorstellingen op de Parade Amsterdam wordt een Summerschool georganiseerd: 

Za 8 en zo 9 augustus 
ZWEMBAD van Carver Special Edition i.s.m. Rudolphi Producties  
Iedereen kent de dilemma’s van het ZWEMBAD. Je naakt voelen in je zwembroek of bikini. Voor het 
eerst zonder vleugeltjes. Niet in het diepe durven. Het ZWEMBAD kent alle gemakken en 
ongemakken. Hoe verberg je een stijve in een speedo? Hoe behoud ik mijn status als ik mijn 
driedelig-pak niet meer aan heb? ZWEMBAD brengt ons terug naar het snerpende fluitje van de 
badmeester en de geur van chloor en patat. 
do 20 en zo 23 augustus 
Casino Royale van SuverNuver i.s.m. Het Volksoperahuis 
Speciaal voor het 25-jarig jubileum van De Parade komt de legendarische mimegroep weer bij elkaar. 
Peer van den Berg, Dette Glashouwer en Henk Zwart storten ze zich op het avontuur ‘Geld’. Het 
publiek wordt ondergedompeld in een wereld van glitter, glamour en schone schijn. De groep put uit 
haar rijke oeuvre aan spraakmakende voorstellingen en bizarre acts.  
vr 21 augustus 
The long and winding road van Het Volksoperahuis 
Jef Hofmeister, samen met Kees Scholten Het Volksoperahuis, brengt met The long and winding road 
een ode aan zijn vrouw die twee jaar geleden overleed. Maar vooral kijkt hij met verwondering naar 
het mysterie van de dood, naar de liefde en naar het leven. In deze muzikale roadmovie wordt hij 
bijgestaan door zangeres en actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld. 
za 22 augustus 
Metamorphosen van Greet Jacobs,  Femke Stallaert, Linda Lugtenborg/ Rudolphi Producties 
Met het klassieke meesterwerk Metamorphosen van Ovidius in de ene hand en Metallica, Mozart en 
Matisse in de ander, wordt het publiek meegezogen in korte beeldende sprookjes die de 
geschiedenis van de wereld en van de mens vertellen. Hier staan drie jonge actrices die met tekst wel 
raad weten en de magie die theater is tot in hun vingertoppen beheersen: Metamorphosen is een 
visueel overweldigend, theatraal feest waar het spelplezier vanaf spat.  
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