Persbericht – 18 juni 2019

Minister Van Engelshoven van OCW opent Parade 2019
Het rondreizend theaterfestival trapt vrijdag 21 juni af in Museumpark Rotterdam
Op de langste dag van het jaar, vrijdag 21 juni, start de Parade in Rotterdam haar
29e tournee. Samen met Minister Van Engelshoven, trapt het theaterfestival het
seizoen af in het Museumpark. Vanaf dan reizen alle theatergezelschappen,
medewerkers, restaurants en theatertenten van Rotterdam via Den Haag naar
Utrecht om 25 augustus af te sluiten in Amsterdam. In de havenstad staan onder
andere Ellen ten Damme, YoungGangsters & DOX, Toneelgroep Oostpool, Erik
Brey, Alfred van den Heuvel en Haye van der Heyden als de SANDRA’s en vele
Rotterdamse theatermakers zoals Scapino Ballet Rotterdam, Grande Loge en Maas
theater en dans in de theatertenten. Nieuw dit jaar is het podium gebouwd in het
water, waar Parade gemaakt gaat worden door artiesten en het publiek geniet van
het mooie uitzicht over het Paradeterrein.

Programmering met een Rotterdams tintje
Van de in totaal 80 voorstellingen spelen er ruim 40 in Rotterdam. De programmering in
Rotterdam heeft een extra Rotterdams tintje deze zomer. Scapino Ballet Rotterdam staat
voor het eerst in de Parade-geschiedenis op het theaterfestival met de voorstelling TOF.
De jonge choreografe Nicole Caruana, afkomstig uit Buffalo (New York), maakte een
aanstekelijke choreografie met energieke en ontroerende scenes en veel subtiele humor.
Ze liet zich hierbij inspireren door jazz, ballroom, klassieke muziek en Walt Disney, wat
leidt tot een kleurrijk geheel. De Rotterdamse makers Tjon Rockon, Hajo Doorn en Alida
Dors van Grande Loge staan met Pang Pang in de Rozentuin, een prachtige
buitenlocatie. Deze voorstelling is een rituele onderdompeling die duikt in de wereld van
Dancehall. Voor de diehards uit deze voorstelling is dat een tijdelijke totale vrijheid, een
manier om aan hun achtergrond en pijn te ontsnappen. Ook spelen Wilfried de Jong,
Nico Dijkshoorn, Tim Knol en Holland Baroque maar liefst vijf dagen in de theatertent

met de voorstelling Kakofonie; een barokorkest, een Russische geluidsmachine,
fluisterwoorden, bluegrass en een pot zwarte verf. Het past eigenlijk niet op één podium
en toch doen ze het. In Showtje tof doen van Maas theater en dans staan twee cowboys
met een quarterlifecrisis centraal. Deze voorstelling gaat over het niet weten, over hoe
het leven zo’n gedoe kan zijn, over keuze stress en zinvol willen zijn.

Opening door Minister Van Engelshoven
Parade 2019 wordt geopend door Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Daarnaast is er een performance van de dansstudenten van
Codarts en een voordracht door de Poezieboys van Zaal 3, het laboratorium van Het
Nationale Theater.
Programma
18.00 uur: Ontvangst genodigden
18.40 uur: Perfomance dansstudenten Codarts
18.50 uur: Welkom door directeur Parade Nicole van Vessum
18.55 uur: Voordracht door de Poezieboys
19.00 uur: Toespraak van de minister van OCW Ingrid van Engelshoven
19:10 uur: Einde toespraak
19.30 uur: Aanvang openingsvoorstelling Pang Pang
Pers kan zich aanmelden voor de opening door een mail te sturen aan Lisa
Mosmans o.v.v. ‘Opening Parade Rotterdam’

Rotterdampas en Museumpark instellingen
Rotterdampas-houders krijgen 50% korting op de entree en betalen nog maar € 4,25.
Ook nodigt de Parade alle bezoekers met een entreeticket van van Kunsthal Rotterdam,
Het Nieuwe Instituut, Huis Sonneveld, Chabot Museum en Het Natuurhistorisch uit met €
4,- korting. Het toegang terreinkaartje van de Parade geeft op haar beurt weer t/m 31
augustus 25% korting op de entree van deze musea rondom het Museumpark. Voor We
Are Public-leden, studenten van Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit en
Codarts, medewerkers van het Erasmus MC en iedereen tot en met 17 jaar is de
toegang altijd gratis.

Nieuwe mediapartner Human
Human is de nieuwe mediapartner van het rondreizend theaterfestival de Parade. De
omroep neemt Brainwash Talks op in de theatertoren, bij de VVV onderin de
theatertoren kan er worden gedate met filosofen, elke zondag zijn er speciale Human
pakketten te koop, die twee geselecteerde voorstellingen en een entree kaartje bevatten
voor slechts € 20,-.

Parade@NS
Sinds een aantal jaar werkt de Parade intensief samen met NS. Naast de voordeel-actie
Spoor Magazine staat sinds vorig jaar op iedere station in de vier Parade-steden een
Parade-installatie, als voorproefje op het theaterfestival. Dit jaar staat er een interactieve
Parade-flipperkast, gemaakt door Daan Brinkmann; een rariteitenkabinet waar reizigers
op mogen spelen of naar de behendigheid van een andere kunnen kijken. Op Rotterdam
Centraal is de installatie van 24 t/m 30 juni te zien en te bespelen.

Theaterkaarten langer online te koop
Vanaf dit jaar zijn de kaarten in de webshop tot een halfuur voor aanvang van de
voorstelling te koop. Bezoekers kunnen op deze wijze op het terrein via hun smartphone
voorstellingskaarten voor diezelfde avond aanschaffen. Vervolgens worden de kaarten
afgehaald op het terrein bij de Kiosk of bij een van de infopunten. Bij de Kiosk kunnen,
net als voorgaande jaren, de hele dag kaarten worden gekocht voor de voorstellingen.
Een half uur voor aanvang van de voorstelling zijn er altijd nog theaterkaarten te koop bij
de tent van de voorstelling zelf. Op de eerste dag, 21 juni, is de servicebalie al om 14:00
uur open om eerder gereserveerde kaarten op te halen. Het terrein opent dan om 18:00
uur.

Tijden en prijzen
De Parade opent iedere dag om 14:00 uur. Op de eerste vrijdag van iedere stad opent
het festival om 18:00 uur. Let op, Rotterdam heeft afwijkende openingstijden: op
woensdag, zaterdag en zondag om 14:00 uur en alle overige dagen om 15:00 uur. Het
eerste uur is de toegang gratis, behalve op de 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. Bekijk voor alle acties de websites.
•
•
•
•

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

Parade Rotterdam wordt mede mogelijk gemaakt door
Rotterdam Festivals.
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

