Persbericht – 31 mei 2019
1 juni start de kaartverkoop Parade
Met o.a. Ellen ten Damme en Scapino Ballet Rotterdam
Over drie weken, op vrijdag 21 juni, opent Parade Rotterdam om 18:00 uur haar
poorten in het Museumpark. Vervolgens trekt het theaterfestival verder naar Den
Haag, Utrecht en sluit op zondag 25 augustus haar tournee af in Amsterdam. De
kaartverkoop voor alle voorstellingen in Rotterdam en van een aantal
voorstellingen in de andere drie steden, start zaterdag 1 juni om 12.00 uur.
Voorstellingen van onder andere Ellen ten Damme, Remko Vrijdag & Martine
Sandifort, Scapino Ballet Rotterdam enToneelgroep Oostpool zijn vanaf dan te
koop.
In totaal spelen er 80 verschillende theater-, dans- en muziekvoorstellingen op de
Parade, voor groot én klein. Het merendeel van de voorstellingen wordt speciaal voor de
Parade gemaakt en is dus alleen deze zomer te zien. Iedere dag staan er verschillende
voorstellingen op het programma die gemiddeld zo’n 30 minuten duren, waardoor er
makkelijk meerdere voorstellingen per avond bezocht kunnen worden. Naast de
avondvoorstellingen is er ook elke dag een uitgebreide KinderParade voor alle leeftijden
en iedere avond gratis livemuziek.
Stichting IMC Weekendschool
Sinds vorig jaar kunnen bezoekers online een extra bedrag doneren bij aankoop van een
kaartje, om kinderen en volwassen die de financiële middelen niet hebben een
onvergetelijke dag op de Parade te bezorgen. Hiervoor werkt het festival samen met
Stichting IMC Weekendschool. IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatiegericht onderwijs voor jongeren van 10-14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar
dat het hardst nodig is en voor jongeren die nieuw zijn in Nederland. Dit doen ze vanuit
de programma’s IMC Weekendschool, IMC Basis, IMC on Tour en IMC Alumni. De
Parade biedt, dankzij donaties van bezoekers, veel kinderen en ouders de mogelijkheid
een voorstelling te bezoeken, poffertjes te bakken, te zweven en nog veel meer.

Uitnodiging
Op dinsdag 4 juni om 17:00 uur hijst de Parade de 35e en laatste vlag van de
vlaggenparade in Rotterdam. Het festival wordt hierbij ondersteund door het
Rotterdamse gezelschap Maas theater en dans, die deze zomer met een Showtje tof

doen op de planken in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam staan. De voorstelling gaat
over het niet weten, over hoe het leven een gedoe kan zijn, over keuzestress en zinvol
willen zijn. Op hun eigen spectaculaire wijze hijsen zij de vlag. Wil je bij dit startsein zijn
van Parade Rotterdam? Neem dan contact op met Lisa Mosmans.

Tijden en prijzen
De Parade opent iedere dag om 14:00 uur. Op de eerste vrijdag van iedere stad opent
de Parade om 18:00. Let op: Rotterdam heeft afwijkende openingstijden: woe, zat en
zon om 14.00 uur en ma, di, do en vrij om 15.00 uur. Het eerste uur is de toegang gratis,
behalve op openingsavonden, daarna betaalt iedereen vanaf 18 jaar € 8,50. T/m 17 jaar
en voor leden van We Are Public is de entree altijd gratis. Iedereen met een
Rotterdampas, Ooievaarspas, U-pas, Stadspas Groene Stip of CJP-pas krijgt korting op
toegang terrein. Bekijk de website voor alle acties.
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Rotterdam, Museumpark: 21 t/m 30 juni
Den Haag, Westbroekpark: 5 t/m 14 juli
Utrecht, Moreelsepark: 19 juli t/m 4 augustus
Amsterdam, Martin Luther Kingpark: 9 t/m 25 augustus

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

