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PERSBERICHT: 

Het Verbrande Huis 
Een Surinaamse familiekroniek 
Een voorstelling van Bodil de la Parra | Rudolphi Producties. 
 
Wegens succes terug in de Nederlandse theaters! 
 
Te zien: 
Theatertour: 21 december 2019 t/m 31 januari 2020 
Meer informatie: rudolphiproducties.nl  
 

“Relevant, urgent, prachtig verteld en mooi geregisseerd door Wimie Wilhelm” 
Scènes ***** 

 
Bodil de la Parra wekt haar bijzondere Surinaamse familie weer tot leven. Daarbij gaat ze ook terug 
naar haar Joods - Portugese voorouders, die, ooit op de vlucht voor de inquisitie, in Suriname 
terecht kwamen. Een persoonlijk verhaal dat zijn licht laat schijnen op de Nederlands-Surinaamse 
geschiedenis. Het Verbrande Huis is een ode aan de familie De la Parra .  
 

“Haar tekst is prettig wispelturig, haar acteren spannend, levendig en soepel” 
de Volkskrant **** 

 
“Gá, alstublieft, gá! Want zo'n prachtige voorstelling als deze, met zoveel kunde gespeeld,  

dat zie je niet elk seizoen...” 
Theaterparadijs 

 
Bodil is opgegroeid in het Amsterdam van de jaren ‘70 maar komt al haar hele leven in Paramaribo, 
de geboortestad van haar vader. Ze bezocht zijn familiehuis aan de Zwartenhovenbrugstraat vanaf 
haar zesde jaar. Daar maakte ze kennis met de tantes Gus, Pop en Jet, sliep ze onder één klamboe 
met haar neefjes en leerde ze haar norse Opa, de apotheker R.L. de la Parra, doorgronden. In het 
huis kookten haar tantes de heerlijkste gerechten. Samen dansten ze op muziek van Lieve Hugo, 
terwijl ze beneden in de apotheek klanten te woord stonden. Maar in de nacht van 14 oktober 2012 
brandt het huis, onder het toeziend oog van haar familie, tot de grond toe af. Het enige dat rest is de 
drempel. In één klap is meer dan een eeuw geschiedenis in rook opgegaan. 
 

“een liefdevol familieportret” 
NRC *** 

 
“Zeer de moeite waard” 

Telegraaf 
 

“De kleine wereld van het huis en zijn personages, en het constant schakelen tussen tijd en plaats 
maken de voorstelling een hele bijzondere belevenis.” 

“Een echte aanrader” 
aldus bezoekers van Oerol 
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Speellijst 
2019 
21 dec 20:15 Theater Zuidplein Rotterdam 
24 dec 20:30 Theater Bellevue Amsterdam 
25 dec 15:00 Theater Bellevue Amsterdam 
26 dec 15:00 Theater Bellevue Amsterdam 
27 dec 20:30 Theater Bellevue Amsterdam 
28 dec 20:30 Theater Bellevue Amsterdam 
 
2020 
4 jan 20:30 Cultuurcentrum VU Griffioen Amstelveen 
8-9 jan 20:00 Toneelschuur Haarlem 
16 jan 20:30 De Kom Nieuwegein 
17 jan 20:15 De Weijer Boxmeer 
18 jan 20:30 Deventer Schouwburg Deventer 
23 jan 20:15 Theater Hof 88 Almelo 
30 jan 20:30 Groene Engel Oss 
31 jan 20:15 Theater Dakota Den Haag 
 
Credits Tekst & spel: Bodil de la Parra, Regie: Wimie Wilhelm, Tekstdramaturgie: Cecile Brommer, 
Vormgeving: Michiel Voet, Assistentie vormgeving: Felipe González Cabezaz, Kostuumontwerp: Arien 
de Vries, Uitvoerig kostuum: Marijne Addink, Lichtontwerp & techniek: Wannes van der Veer, 
Publiciteitsfotografie: Michiel Voet, Productie: ProductieCollectief Janneke den Engelsen, 
Organisatie: Theaterzaken Via Rudolphi, Met dank aan: Paul Knieriem, Jeroen den Hengst (gitaar) 
 
Het Verbrande Huis is de eerste solovoorstelling van actrice en toneelschrijfster Bodil de la Parra. Ze 
bouwt daarbij voort op de persoonlijke voorstelling Orgeade Overzee (1995) geproduceerd door 
Bellevue lunchtheater en verkocht door Theaterzaken Via Rudolphi, de eerste samenwerking tussen 
Rudolphi en De la Parra. Verder schreef en speelde zij o.a. voor Theater het Amsterdamse Bos, het 
Noord Nederlands Toneel, het Zuidelijk Toneel en Orkater. Voor regisseur Matthijs Rümke schreef ze 
o.a Victor en Ik (nominatie Taalunie Toneelschrijfprijs 2000) en Hagedissenhuid (2003). De 
voorstellingen Onder Vrouwen 1 & 2,  i.s.m. Wimie Wilhelm en Margôt Ros, oogstten volle zalen, 
alsook de voorstellingen Ouwe Pinda´s, i.s.m Nadja Hüpscher (2013) en Gouwe Pinda’s (2017/2018), 
beiden Rudolphi Producties. In het afgelopen seizoen schreef ze voor Orkater mee aan de 
voorstelling Woiski vs Woiski (keuze WijkJury 2018). Als actrice is ze te zien in de televisieserie KLEM 
en Toren C. 
 
Rudolphi Producties is de artistieke thuishaven voor zelfstandige theatermakers en pas afgestudeerd 
theatertalent. Makers met een voorliefde voor theater dat dicht op de huid van de samenleving zit. 
Rudolphi Producties kiest voor theater dat verbaast, ontroert, schuurt en verrast. 
 
meer info: rudolphiproducties.nl 
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