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Raymi Sambo maakt voorstelling over etnisch profileren 
 
 
F*ck the Police is de controversiële titel van de nieuwe theatervoorstelling van 
theatergroep VIG/ Raymi Sambo. Op zondagmiddag 12 november om 15.00 uur 
is de première in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. De voorstelling richt 
zich op het vasthouden aan idealen, het maken van keiharde keuzes en etnisch 
profileren. Jaren geleden was men ervan overtuigd dat etnisch profileren in 
Nederland slechts een incident was, maar tegenwoordig is het duidelijk dat het 
een terugkerend fenomeen is in de Nederlandse maatschappij. 

 

Regisseur Raymi Sambo bedacht het concept al enkele jaren terug. ‘Het begint klein 
maar het onderwerp wordt steeds groter en is structureler van aard. Partijen wijzen 
met de vinger naar elkaar. Waar staan we over pakweg drie jaar?’, aldus regisseur 
Raymi Sambo. F*ck the Police is rauw van opzet en gaat het grote conflict niet uit de 
weg. Het toont beide kanten van het verhaal, zowel die van de politie als van de 
slachtoffers.  

Het publiek ziet zes Nederlanders met verschillende achtergronden in de grote stad. 
Gewone jongens en meisjes maar toch worden zij op straat vaak door de politie 
aangehouden. Soms voor de kleinste dingen. Twee zijn broers, de één werkt bij de 
politie en de ander zit in een actiegroep voor gelijke rechten. Op een dag loopt een 
protestmars totaal uit de hand en komen de broers lijnrecht tegenover elkaar te 
staan. Welk ideaal kies je dan?  
Voor research liep Raymi Sambo, samen met Inspecteur van Politie Dwight van van 
de Vijver een dag mee met de politie Rotterdam. Amnesty International ondersteunt 
de voorstelling met educatief materiaal voor scholieren. 



Over Theatergroep VIG/ Raymi Sambo 

Theatergroep VIG/ Raymi Sambo maakte eerder de succesvolle voorstellingen Mijn 
(Bij)Vrouw (2016), Aan Niets Overleden (2014), Op zoek naar Oom Tom (2013) en 
HUID! (2010). Met zijn theatergroep maakt Sambo sinds 2003 voorstellingen over het 
steeds veranderende Nederland vanuit ‘zwarte’ thema’s waar een taboe op rust maar 
met universele herkenbaarheid. Centraal in het denken van VIG staat de gekleurde 
acteur die zijn kleur ‘voorbij speelt’. Met zijn voorstellingen zoomt Sambo in op de 
universele zoektocht naar identiteit en authenticiteit in de hedendaagse Nederlandse 
interculturele samenleving.  

Speellijst 
2017 

do 9 nov        n.n.b.    Bijlmer Parktheater          Amsterdam schoolvoorstelling* 

za 11 nov       20:00    Bijlmer Parktheater          Amsterdam voorpremière 

zo 12 nov      15:00    Bijlmer Parktheater          Amsterdam première 

do 16 nov      20:15    Theater aan het Spui       Den Haag    

vr 17 nov       20:30    Theater Bouwkunde         Deventer     

di 21 nov       20:30    Theaters Tilburg               Tilburg schoolvoorstelling*  

wo 22 nov     20:30    Theater de Purmaryn        Purmerend  

do 23 nov      20:15    Theater Zuidplein             Rotterdam   

di 28 nov       19:30    De Goudse Schouwburg  Gouda         

wo 29 nov     20:30    AINSI                                 Maastricht    

vr 1 dec         19:30    Openbare Bibliotheek       Amsterdam  

do 7 dec        19:30    Nieuwe Nobelaer              Etten-Leur  schoolvoorstelling* 

vr 8 dec         n.n.b.    Theater Dakota                 Den Haag  schoolvoorstelling*  

di 12 dec       20:30    Stadsschouwburg Utrecht Utrecht 

  

2018 

za 13 jan     20:30      LUX                                   Nijmegen     

vr 19 jan      20:30      de Meervaart                    Amsterdam  



za 20 jan     20:15      Maaspodium                     Rotterdam 

vr 26 jan      n.n.b.      Podium Mozaïek               Amsterdam 

vr 26 jan      21:00      Podium Mozaïek               Amsterdam 

za 27 jan     21:00      Podium Mozaïek               Amsterdam 

di 30 jan      14:00      Bijlmer Parktheater           Amsterdam schoolvoorstelling* 

wo 31 jan    20:30      KAF THEATER                  Almere  

* Schoolvoorstellingen zijn besloten 

 
Idee, concept, regie Raymi Sambo | auteur Maaike Bergstra | spel Anil Jagdewsing, 
Saïd El Abboudi, Lisa Otto, Nick Livramento Silva, Nazanin Taheri, Carmen van 
Mulier | muziek Vernon Chatlein | 

------- 

Niet voor publicatie 
Neem voor meer informatie en beeldmateriaal contact op met:  
Cat van der Voort, publiciteitsmedewerkster VIG/ Raymi Sambo,  
M. 06-20607289 |E. publiciteit@raymisambo.nl  
raymisambo.nl | facebook.com/raymi.sambo.fanpage | twitter.com/raymisambo | 
#raymisambo #VIG #FckThePolice #FTP 
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