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Suver Nuver
in samenwerking met

5D

Die Another Day
De Parade
Rotterdam: vr 1 t/m zo 3 juli
Première zaterdag 2 juli, derde voorstelling
Den Haag: vr 15 t/m zo 17 juli
Utrecht: di 26 t/m vr 29 juli
Amsterdam: do 25 t/m zo 28 augustus
De voorstelling speelt meerdere keren per dag, tijden worden ongeveer een week van tevoren bekend
gemaakt.
Na het succesvolle Casino Royale van vorig jaar komt Suver Nuver (i.s.m. 5D) deze zomer met een
nieuwe paradevoorstelling: Die Another Day. In de tent met de toepasselijke naam De Blauwe Hemel
kijken ze naar hun toekomst. Kranten staan vol van verdampende pensioenpotten. De angst regeert!
Maar Suver Nuver fileert het systeem en gaat met humor en scherpzinnigheid het monster dat
Pensioenangst heet te lijf in een beeldende en schurende voorstelling waar de energie vanaf spat.
Suver Nuver is back in Bu$ine$$!
Vorig jaar kwam de legendarische mimetheatergroep Suver Nuver (Fries voor ‘beetje vreemd’) weer
bij elkaar voor het 25-jarig jubileum van De Parade. Peer van den Berg, Dette Glashouwer en Henk
Zwart presenteerden hier een nieuwe voorstelling over geld, waarin ze terugkeken op hun eigen
geschiedenis . In Die Another Day kijkt Suver Nuver vooruit. De voorstelling wordt een wervelende
show rond het thema ‘Pensioen’ vol fysieke humor, schurende situaties en verrassende inzichten.
Pensioenen saai? Bij Suver Nuver krijg je de gelegenheid om er eens heel anders tegenaan te kijken.
De pers schreef over de vorige Paradevoorstelling Casino Royale:
“’Een schaamteloos moralistisch en supergeestig pamflet tegen het neoliberalisme” – Trouw ★★★★
“Suver Nuvers greatest hits: een Parade-must-see” – Theaterkrant ★★★★

Suver Nuver verkreeg in de 21 jaar van hun bestaan bekendheid met producties als Pleisterwoede,
Negerangst, Vlees en Bloed en Zum Wohl, hun afscheidsvoorstelling uit 2008. De groep drukte haar
stempel op de theaterwereld met scènes 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. Het idee om dit
thema nu verder met haar Suver Nuver-collega’s uit te diepen, wat resulteerde in de voorstelling
Casino Royale van vorig jaar, bleek een gouden greep. In het begin van 2017 volgt hierdoor ook een
grote theatertournee, waarin alles samenkomt. Deze zaalvoorstelling draagt tevens de titel Casino
Royale.
5D staat voor het maken van toegankelijk theater voor en door mensen met- en zonder beperking.
De organisatie werd bekend door het Festival 5D maar ook door eigen theaterproducties die te zien
zijn op o.a. Oerol en De Parade. 5D werkt samen met professionele acteurs en theatermakers die het
een verrijking vinden om op deze inclusieve manier te werken, zoals in dit geval Suver Nuver. Peer,
Dette en Henk maakten eerder al voorstellingen over onvolmaaktheid van het lichaam en zoeken
graag de fysieke grenzen op.
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