
 

 

Persbericht –  11 mei 2017 

 

Volledige programma Parade 2017 online 

Het volledige Paradeprogramma van deze zomer is vanaf vandaag te vinden op de 

nieuwe website van het rondreizende festival. Er spelen in totaal 80 theater-, dans- en 

muziekvoorstellingen voor klein en groot op de Parade dat deze zomer van Rotterdam 

naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam reist. Het programma varieert in iedere stad. 

Elke avond is er gratis live muziek. Vanaf 23 mei gaat de online verkoop voor 

terreinkaarten en van enkele voorstellingen van start.  

KinderParade programma 

Vandaag maakt de organisatie tevens het KinderParade programma bekend, met onder 

andere De Nederlandse Taalshow met Henk en Ingrid, MaxTak en Hakim. Actrice Kim van 

Zeben en Marije Gubbels brengen Eendje, over de buitenstaander, de outsider en de 

vreemde eend in de bijt. Nik van den Berg, acteur en bekend van muziekgroep F, speelt met 

zijn band het muzikale concert Joepie, Yes, Oké!. Theatergroep de Nachtdieren 

speelt Koning van Katoren naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw. Het Kleine Theater 

brengt Roodkapje, die het 388 jaar na dato ineens beu is, altijd hetzelfde verhaal. Roodkapje 

besluit het anders te doen en kiest een ander pad ...  

De precieze speeldata en –steden van de voorstellingen worden nog bekend 

gemaakt. Kijk hier voor het volledige KinderParadeprogramma. 

http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kyydkkt-l-y/
http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kyydkkt-l-j/
http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kyydkkt-l-r/


 

Tijden en prijzen 

De KinderParade opent iedere dag om 14.00 uur (behalve in Rotterdam, daar opent de 

KinderParade op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.00 uur).  

Tot 15.00 is de toegang gratis, daarna betaalt iedereen vanaf 18 jaar € 7,50. 

Tot en met 17 jaar is de entree altijd gratis. 

Bezoekers met Rotterdampas, Ooievaarspas, U-pas, Stadspas en CJP krijgen korting op het 

terreinkaartje. 

 

http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kyydkkt-l-t/


Rotterdam, Museumpark - vrijdag 23 juni t/m zondag 2 juli             

Den Haag, Westbroekpark - vrijdag 7 t/m zondag 16 juli 

Utrecht, Moreelsepark - vrijdag 21 juli t/m zondag 6 augustus 

Amsterdam, Martin Luther Kingpark - vrijdag 11 t/m zondag 27 augustus. 

  

  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie en aanvragen van interviews neemt u contact op met:  

Mijke Godschalk, Communicatie en PR:  mijke@mobilearts.nl / 06 - 4840 3752 

Informatie voor pers 

Beeldmateriaal Parade 

www.deparade.nl 

   

Persbericht theaterfestival de Parade 

Foto's artiesten: Neeltje de Vries  

Paradeaffiche: Luis Rios-Zertuche 
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