Persbericht – 4 augustus 2019

Parade reist door naar eindbestemming Amsterdam
Zeventien dagen theater met o.a. Ellen ten Damme en Scapino Ballet Rotterdam
Vannacht breekt Theaterfestival de Parade haar tenten af in het Moreelsepark om
morgen vanuit Utrecht door te reizen naar de eindbestemming Amsterdam. Hier
opent het festival op vrijdag 9 augustus om 18:00 uur de poorten in het Martin
Luther Kingpark. Voor 17 dagen vult de Parade de 20 theatertenten met meer dan
70 voorstellingen. Bezoekers zien in de hoofdstad onder andere Vrijdag &
Sandifort, Ellen ten Damme, Scapino Ballet Rotterdam, Rosa Ensemble met Hans
Dagelet,Milko’s Circus en Toneelgroep Oostpool. Elke middag is er een
uitgebreide KinderParade met volop theater en avontuur. Alle avonden worden
afgesloten met twee gratis live-bands, waaronder The Cool Quest, Brass Rave
Unit en Supermoon.
Tijdens Parade Utrecht stonden ruim 60 voorstellingen op de planken, waarvan 11
premières. Onder andere The Ruggeds, Sven Ratzke, TG Dewi, Benjamin Abel
Meirhaeghe, Annica Muller van Likeminds, COLLECTIET en OperaBitches stonden in de
Domstad voor het eerst op de planken. Net als vorig jaar ging de Parade-bezoeker naar
1,3 voorstelling. In totaal zijn er 91.000 theaterkaarten verkocht en werd het festival door
1.600 bezoekers meer bezocht dan in 2018.

Te zien in Amsterdam
Nieuw te zien in Amsterdam zijn onder andere De Dansers. Zij onderzoeken hoe dans in
een concert kan worden vervlochten. De één vliegt over instrumenten, de ander zingt
een lied en even later zijn ze samen verwikkeld in een acrobatisch
dansduet. REINDIER neemt het publiek mee in een futuristische trip vol met
elektronische popmuziek en blazers. In hun hypermoderne wereld die ogenschijnlijk
perfect lijkt, komen langzamerhand steeds meer barstjes. TB RUUT schept in
Bewegende Ruimte een poëtische wereld waarin afgedankte spullen nieuw leven in
wordt geblazen en samenwerking het onmogelijke mogelijk maakt; een muzikale en
collectieve ode aan de handelende mens, eenvoud en fantasie. Ook keren er weer een
aantal voorstellingen terug, zoals Milko met het allerkleinste circus van Nederland. Ooit
was hij directeur van het grootste circus van Nederland en nu staat hij in Amsterdam
maar liefst 17 dagen met een unieke show voor jong en oud. Na het succes in
Rotterdam, staat Scapino Ballet Rotterdam vier dagen op de planken met de voorstelling
TOF, die speciaal werd gemaakt voor de Parade en ook alleen op het festival te zien
is. De Theatertroep presenteert de zesde en gloednieuwe editie van Vaudeville. Ze
tonen kakelverse toneelkwakzalverij in klassiek – moderne vaudevillevorm. Op de laatste
zondag, 25 augustus, geeft Stine Jensen in samenwerking met Omroep Human, een talk
over geluk voor ongelovigen. Dit is slechts en topje van de ijsberg, bekijk het hele
Amsterdamse programma hier.

Met de boot naar de Parade
Iedere dag vaart Rederij Lampedusa om 16:30 en 18:30 uur vanaf een opstapplek
dichtbij Centraal Station naar het Parade-terrein. De rederij vaart met voormalige
vluchtelingenboten en wordt grotendeels gerund door nieuwkomers en ambieert de
meest kleurrijke, sympathieke en inclusieve rederij van de stad te worden. Tijdens elke
shuttle is er een klein programma, bijvoorbeeld een crewlid die en vluchtverhaal deelt of
er is een muzikaal programma. Ook de fiets kan voor een meerprijs mee op de boot.

De Parade-bezoeker doneert
Bij aankoop van online kaarten kunnen bezoekers een extra bedrag doneren om
kinderen en volwassenen die de financiële middelen niet hebben een onvergetelijke dag

op de Parade te bezorgen. Dankzij deze donaties genoten tot nu toe al ruim 200
kinderen van IMC Weekendschool van een ijsje, poffertjes, de zweefmolen en een
voorstelling. Ook bij de toiletten kan er geld worden gedoneerd aan Join the Pipe. Met de
opbrengsten van deze vrijwillige bijdragen aan de toiletten én van de verkoop van de
herbruikbare Parade flessen voor kraanwater financiert Join the Pipe drinkwater
projecten. Daarnaast wordt er voor elke gekochte fles een drinkfles gedoneerd aan
kinderen in Afrika. Met de opbrengsten van voorgaande jaren hebben we al vele
tienduizenden kinderen in Kenia, Malawi en Benin kunnen helpen. Dit jaar gaat de
opbrengst naar scholen in de buurt van Kumasi in Ghana.

Opening Amsterdam
De Parade wordt op vrijdag 9 augustus om 18:30 uur geopend door Hanneke
Groenteman. De openingsvoorstelling is Shake Shake Shake First Edition van De
Dansers.
Programma
18.00 – 18.30 uur
18.30 uur
19.30 uur

Ontvangst in de Katrina
Officiële opening door Hanneke Groenteman
Openingsvoorstelling Shake Shake Shake van De Dansers

Pers kan zich aanmelden voor de opening door voor 8 augustus een mail te sturen
aan Lisa Mosmans o.v.v. ‘Opening Parade Amsterdam’

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. 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. Iedereen met een Stadspas met een
Groene Stip betaalt nog maar € 3,00 entree. Bekijk voor alle acties de website.
•
•
•
•

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.

