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Parade eindigde vannacht haar 28e tournee

Na 54 speeldagen, 80 voorstellingen en 486 zweefuren.
Na twee maanden vol theatervoorstellingen met revolutionairen,
powervrouwen, jongensachtige bravoure, onzekerheden en slapstick,
sloot de Parade gisteravond haar 28e tournee af in Amsterdam. Er
speelden deze zomer 80 theater-, dans- en muziekvoorstellingen voor
groot, klein en alles daar tussenin. De meeste voorstellingen werden
speciaal voor het festival gemaakt.
In het Martin Luther Kingpark speelden in zeventien dagen tijd meer dan
70 voorstellingen. Het publiek werd ontroerd, vermaakt, verbaasd,
verwonderd en geprikkeld door onder andere Sinem Kavus, Benjamin
Meirhaeghe van Zaal 3, De Theatertroep en Dox & Nicole Beutler Projects.
Ondanks het slechte weer in de hoofdstad, wisten de theaterliefhebbers
het festival goed te vinden. Er zijn 116.000 theaterkaarten verkocht, dat
zijn er 1.000 meer dan vorig jaar. In Amsterdam bezochten 90.000 mensen
de Parade. In totaal bezochten in de vier grote steden 231.000 mensen het
festival en werden ruim 296.000 theaterkaarten verkocht.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde Paradezomer met volop
prachtig theater.

Een terugblik
Eind juni startte het rondreizende festival met het groen verven van het hele
Museumpark. Met het groen schilderen van de vloer nam het festival een
voorschot op de toekomst en wierp een blik terug in de tijd: een groen
Museumpark. De programmering in de Maasstad had een speciaal
Rotterdams tintje met onder andere Jules Deelder, het half geheime
danszaaltje van Mieke van der Linden en de Rozentuin als speciale
buitenlocatie. De Rotterdamse talenten Dalton Jansen en Romano Haynes
stonden beiden met hun eigen voorstelling op de planken. Er speelden hier
meer dan 40 voorstellingen. Dat het festival in de smaak viel bij de
Rotterdammers bleek uit de groei van 5.000 bezoekers ten opzichte van het
jaar ervoor.
Vanuit de havenstad reisden alle theatertenten, restaurants, artiesten en
medewerkers half juli weer verder naar Den Haag. Daar stonden eveneens
ruim 40 voorstellingen op de planken, waarvan meer dan 20 premières. De
bezoekers genoten in het Westbroekpark voor het eerst van voorstellingen
van onder andere Alex Klaasen en Henry van Loon, Porgy Franssen met zijn
broer Hein en zus Olga, Steef de Jong en Thomas, Sascha en Jos. Zaal 3,
proeflab van het Nationale Theater, beleefde hier maar liefst drie premières en
reisden de hele zomer mee. In Den Haag werden maar liefst 6.000
theaterkaarten meer verkocht dan het jaar ervoor.
In Utrecht begon de Parade eind juli buitengewoon zonnig met een hittegolf.
In het Moreelsepark waren onder meer Kiki Schippers, Sarah Ringoet en Mees
Borgman voor het eerst te zien. Jonge makers zoals Hiphop-gezelschap Die
Hele Ding en Performancegroep Rotor ontvingen een sterrenregen en lieten
het publiek zowel lachen als huilen. In Utrecht speelden er 65 verschillende
voorstellingen in de tenten en werd er gedurende zeventien dagen net zo veel
theater bezocht als het jaar ervoor.
Zorgvuldig met mens en milieu
De Parade is elk jaar weer te gast in de parken van de vier grootste steden van
Nederland. In een paar dagen tijd wordt er een geheel zelfvoorzienend
theaterdorpje gebouwd. Dit wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan: voorzichtig
met beplanting, strenge eisen aan het eten en drinken, gewetensvol naar het
milieu en verantwoordelijk voor de betrokken mensen. Zo draait de Parade in
Utrecht en Amsterdam inmiddels op vaste groene stroom en is in alle steden
uitsluitend kraanwater verkrijgbaar in herbruikbare flessen. Join the Pipe
maakte hiervoor speciale Parade-flessen. Voor elke verkochte fles doneert het
festival ook een fles aan een kind in Afrika, dit jaar waren het er ruim 3.000.
Voor elke verkochte fles huiswijn Treeborn Wine plant Weforest in

samenwerking met de Parade een boom terug. Dit heeft inmiddels al geleid
tot een bos dat zes keer zo groot is als alle vier de Paradeterreinen bij elkaar.
Met de donaties voor de actie Geef een Toegift bezochten zo’n 80
vluchtelingenkinderen de KinderParade, waar zij volop genoten van een
theatervoorstelling, zelf poffertjes bakten, een rondje zwierden in de
zweefmolen, schilderden, timmerden en met een zelf geknutselde raket weer
naar huis gingen.
Data Parade 2019:

•

Rotterdam
Den Haag
Utrecht

Museumpark
Westbroekpark
Moreelsepark

vrijdag 21 juni t/m zondag 30 juni
vrijdag 5 juli t/m zondag 14 juli
vrijdag 19 juli t/m zondag 4 aug.

•

Amsterdam

M.L. Kingpark

vrijdag 9 aug. t/m zondag 25 aug.

•
•

