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Parade trapt zomertournee af in Eindhoven en slaat
Rotterdam een jaartje over
Het reizende theaterfestival voegt vijfde stad toe aan haar tournee
Theaterfestival de Parade start haar 30e tournee in een geheel nieuwe Parade-stad: Eindhoven. Op
vrijdag 29 mei t/m 7 juni slaat het festival haar tenten op naast het Parktheater. De Parade werkt
vanuit programmering intensief samen met het Parktheater en zoekt op het gebied van
technologie, innovatie en design diverse samenwerkingen op zoals met de Design Academy
Eindhoven.
Tevens slaat de Parade voor het eerst Rotterdam een jaartje over. De plek waar de Parade al jaar
en dag staat, het Museumpark, wordt intensief verbouwd. Helaas is het de Parade samen met de
gemeente Rotterdam niet gelukt een geschikte alternatieve locatie te vinden voor dit jaar.
Nieuwe samenwerkingen
De komst van de Parade naar Eindhoven biedt het festival mogelijkheden om samenwerkingen op te
zoeken met partijen uit de stad, zowel op gebied van technologie als in de programmering. De
Parade brengt een theateraanbod naar Eindhoven op een manier die nog niet in de stad te zien is en
biedt kansen voor lokale makers door ze mee te nemen op tournee door de rest van Nederland.
Het theaterfestival gaat intensief samenwerken met het Parktheater. Op de Parade programmeert
het Parktheater een eigen tent, Café IK, waar jonge makers uit Eindhoven te zien zijn. En er zijn meer
Brabantse accenten. Zo trappen Het Zuidelijk Toneel en The Ruggeds het landelijk tournee van de
Parade af in Eindhoven en zijn bekende Paradenamen als The Ashton Brothers en De Levende
Jukebox uiteraard ook in Eindhoven te zien.
Verbouwing Rotterdam
In Rotterdam stond de Parade traditiegetrouw in het Museumpark. Door bouwwerkzaamheden kan
het festival daar dit jaar geen doorgang vinden. Het is de Parade samen met de gemeente Rotterdam
niet gelukt om een geschikte alternatieve locatie te vinden voor de editie van 2020. Om Rotterdam
toch een plekje op de Parade te geven, neemt het theaterfestival dit jaar extra Rotterdamse
theaterprogrammering mee op tournee naar de andere steden. De Parade en de gemeente
Rotterdam streven ernaar om de Parade in 2021 weer terug te laten keren naar het Museumpark.
Theaterfestival de Parade
De Parade is een rondreizend theaterfestival. In totaal spelen er 80 verschillende theater-, dans- en
muziekvoorstellingen op de Parade voor groot en klein. Het merendeel van de voorstellingen wordt
speciaal voor de Parade gemaakt en is dus alleen op de Parade 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 elke avond is er gratis
livemuziek.
Data 2020
Eindhoven, vrijdag 29 mei t/m zondag 7 juni
Den Haag, vrijdag 10 juli t/m zondag 19 juli
Utrecht, vrijdag 24 juli t/m zondag 9 augustus
Amsterdam, vrijdag 14 augustus t/m zondag 30 augustus
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