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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.  
 

Suver Nuver  
(Stichting Glashouwer Poducties in samenwerking  
met Het Volksoperahuis) 
 

Casino Royale 
 

De Parade 
ma 6 t/m do 9 juli Parade Den Haag 
Première donderdag 9 juli 
vr 17 t/m ma 20 juli Parade Utrecht 
wo 19 t/m zo 23 aug Parade Amsterdam 
Met Parade Summerschool: do 20 & zo 23 augustus 
 
 
Suver Nuver is terug! Speciaal voor het 25-jarig jubileum van De Parade komt de legendarische 
mimegroep nog één keer bij elkaar. Peer van den Berg, Dette Glashouwer en Henk Zwart brengen 
een nieuwe voorstelling getiteld Casino Royale. Hierin storten ze zich op het avontuur ‘Geld’. Het 
publiek wordt ondergedompeld in een wereld van glitter, glamour en schone schijn. Je weet dat je 
belazerd wordt maar het is heerlijk. De groep heeft in het verleden een 'vermogen' opgebouwd aan 
spraakmakende voorstellingen en bizarre acts. Een rijk oeuvre waar bij Casino Royale flink uit geput 
gaat worden. Cashen dus: Suver Nuver is back in busine$$! 
 
Suver Nuver (Fries voor ‘beetje vreemd’) verkreeg in de 21 jaar van hun bestaan bekendheid met 
voorstellingen als Pleisterwoede, Negerangst, Vlees en Bloed en Zum Wohl, hun afscheidsvoorstelling 
uit 2008. In Casino Royale zullen verschillende hoogtepunten uit het Suver Nuver oeuvre nog eens 
voorbij komen. Beeldende taferelen en persoonlijke ontboezemingen zullen niet ontbreken. Suver 
Nuver zal tijdens de voorstelling worden bijgestaan door twee muzikanten vanuit Het 
Volksoperahuis: multi-instrumentalist David van Aalderen en bassiste Kim Soepnel. De regie is in 
handen van Moniek Merkx. 
 
Op donderdag 20 en zondag 23 augustus wordt voorafgaand aan de voorstelling een editie van de 
Parade Summerschool georganiseerd. Hierbij wordt rond etenstijd onder het genot van een maaltijd 
dieper ingegaan op de thematiek van de voorstelling. De makers praten samen met een deskundige 
én het publiek over het ontstaan van de voorstelling, het onderwerp en de keuze voor benadering 
daarvan. De Parade Summerschool wordt georganiseerd door De Parade in samenwerking met 
Theaterzaken Amsterdam. 
 
Suver Nuver werd beroemd om hun schurende voorstellingen vol ontboezemingen en het opzoeken 
van grenzen. In hun fysieke theater zochten Peer, Dette en Henk naar situaties van benepenheid, 
benauwdheid en vooroordelen om die vervolgens met speelse humor en schaamteloosheid te lijf te 
gaan. Na de opheffing in 2008 gingen de individuele leden hun eigen weg, waaronder Dette 
Glashouwer, die zich door middel van verschillende solovoorstellingen verdiepte in de werking van 
ons geldsysteem. In 2012 won ze op De Parade De Mus voor haar voorstelling Geld voor Beginners. 
 
 
 
Meer informatie: www.suvernuver.nl of www.viarudolphi.nl 
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