Voor het eerst in ons 30-jarige bestaan heeft theaterfestival de Parade een eigen lied geschreven en
een videoclip opgenomen: De Laatste Zweef.

"De Paradezomer kwam even heel dichtbij en wat voelde het fijn om zoveel bekende gezichten te zien op onze
filmset. Bloed, zweet en ook een paar tranen zorgen voor een resultaat waar we stiekem best een beetje trots
op zijn. De Laatste Zweef laat zien wie we zijn en waarom we moeten blijven bestaan, want ís dit nou het eind
van het feest?"

De vocals zijn gezongen door Jan-Paul Buijs, Izaline Calister, Reinier van Harten, Steef de Jong,
Stephanie Louwrier, Huub van der Lubbe, Loes Luca, Gerson Main, Hadewych Minis, Bart Rijnink, Kiki
Schippers en Lucretia van der Vloot. Het lied is geschreven door niemand minder dan Jan en Keez
Groenteman en gearrangeerd door de band Nachtschade. Andere artiesten dragen weer hun
steentje bij in de clip, zoals Wart Kamps, Valentijn Bannier, Rick Paul van Mulligen, Parade-oprichter
Terts Brinkhoff, The Ruggeds en de Theatertroep.

De Parade hoopt volgend jaar haar poorten weer te kunnen openen in Eindhoven, Rotterdam, Den
Haag, Utrecht en Amsterdam. Je kunt de Parade helpen door een (kleine) donatie te doen
via deparade.nl/delaatstezweef.

"Een kleine twee weken geleden
maakten wij de opnames voor de
videoclip van onze kersthit. We bouwden
Café Correct en de gevel van de Casa
Mondo op en filmden met de hand
uitgeknipte mussen die in leven werden
geblazen door onze snoepmeisjes. Het
leek soms wel een fata morgana. Want
hoe ver was het allemaal wel niet weg
geweest?" - Nicole van
Vessum, directeur

Het nummer De Laatste Zweef is uiteraard ook te vinden op verschillende streamingdiensten,
als Spotify, Apple Music en Deezer.

Noot voor redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie, beeld en aanvragen van interviews, neemt u contact op met Nadine van
Pinxteren, Communicatie en Pers: [pers@mobilearts.nl / 06-83212123]

Beeldmateriaal is hier te vinden.

www.deparade.nl

