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Start kaartverkoop, FairChain en Geef een Toegift
Op vrijdag 29 juni opent Parade Rotterdam om 18.00 uur haar
poorten in het Museumpark. Vervolgens trekt het theaterfestival
verder naar Den Haag, Utrecht en sluit af in Amsterdam.
Kaartverkoop voor 18 voorstellingen in Rotterdam en een aantal
voorstellingen in de andere drie steden is vanaf vandaag gestart.
Voorstellingen van onder andere Alex Klaasen & Henry van Loon,
Hadewych Minis, Paul Haenen, LuckyTV en Toneelgroep Oostpool
zijn nu online te koop.

FairChain, Fairfood en Geef een Toegift
De Parade werkt dit jaar nog meer samen met (deels nieuwe) partners
met een sociale en maatschappelijke impact. Met Join the Pipe zet de
Parade zich weer in om de wereld van schoon drinkwater te voorzien. De
Parade serveert al jaren geen bronwater maar uitsluitend kraanwater. De
navulbare Parade-waterflessen zijn dit jaar in een nieuw jasje gestoken en
worden verkocht bij alle barren. Voor elke verkochte fles wordt ook een
waterfles aan een kind in Afrika gedoneerd.
De koffie wordt dit jaar verzorgd door Moyee Coffee. Moyee gaat nog een
grote stap verder dan Fairtrade. Door de branding van koffie te
verschuiven naar Ethiopië ontstaat er een eerlijkere relatie tussen
producenten en consumenten. Naast de 20% FairChain premie voor de
koffieboeren laten ze 300% meer geld achter in het koffieproducerende

land. Deze eenvoudige verschuiving in de koffieketen kan het leven van
miljoenen mensen op een radicale en positieve manier verbeteren.
De toiletten worden dit jaar gehost door Fairfood, een organisatie die
campagnes voert voor eerlijke voedselketens. De toiletten worden
omgebouwd tot een ‘Super Foute Supermarkt’, waar Fairfood de
bezoekers tijdens hun toiletbezoek meer vertelt over de herkomst van ons
eten en de issues die zich in de toeleveringsketens van dat eten voordoen.
De Parade doet ook mee aan de actie ‘Geef een Toegift’ van De Verenigde
Podiumkunstenfestivals, waarbij bezoekers van festivals worden
opgeroepen om een kaartje te betalen voor mensen die dit niet zelf
kunnen betalen. Hiervoor werkt de Parade samen met IMC
Weekendschool. Bij het online bestellen van de theaterkaartjes is er een
optie om gelijk een bedrag naar keuze te doneren, zodat Syrische
kinderen ook een dagje van theater kunnen genieten op de Parade.
Data en tijden
De Parade opent – met uitzondering van Rotterdam – iedere dag om
14:00. Het eerste uur is de toegang gratis, daarna betaalt iedereen vanaf
18 jaar € 7,50. Tot 18 jaar is de entree gratis. Op de eerste vrijdag van
iedere stad opent de Parade om 18:00, dan is het eerste uur niet gratis.
•
•
•
•

Rotterdam, Museumpark: vrijdag 29 juni t/m zondag 8 juli
Den Haag, Westbroekpark: vrijdag 13 t/m zondag 22 juli
Utrecht, Moreelsepark: vrijdag 27 juli t/m zondag 12 augustus
Amsterdam, Martin Luther Kingpark: vrijdag 17 augustus t/m
zondag 2 september

Noot voor redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie, beeld en aanvragen van interviews, neemt u contact op met
Lisa Mosmans, Communicatie en Pers: [Lisa@mobilearts.nl / 06-14537751]
Beeldmateriaal is hier te vinden.
www.deparade.nl

