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Parade Utrecht komt eraan
Vanavond sloot de Parade in Den Haag na tien dagen Westbroekpark haar
poorten. Het theaterfestival breekt vannacht haar tenten af en reist deze week door
naar het Moreelsepark in Utrecht, waar het vrijdagavond 21 juli om 18.00 uur
opent. In Utrecht spelen er in totaal 60 verschillende voorstellingen. Elke middag
vanaf 14.00 uur is er KinderParade met voorstellingen en activiteiten voor alle
leeftijden. Daarnaast spelen er iedere avond twee gratis live bands. Jongeren tot
18 jaar hebben altijd gratis toegang tot het terrein en U-pas houders krijgen € 4
korting op de entree. Het eerste uur, tot 15.00 uur, is voor iedereen gratis.
De afgelopen tien dagen werden er in Den Haag ruim 51.000
voorstellingskaarten verkocht. Vooral de voorstellingen van Rundfunk,
Toneelgroep Oostpool, De Slechte Raadgever, de Afgrond en Alex Klaasen
& Henry van Loon waren populair. Ook het Parademuseum met Museum de
Fundatie / Elise van der Linden werd goed bezocht.

Nieuw op het programma in Utrecht
Vanaf Utrecht is op de Parade het laatste deel van het drieluik van Club Guy & Roni's
Poetic Disasters Club met Self-Accusation te zien. Een sluwe en ironische voorstelling
met explosieve dans, live muziek, video en tekst in regie van Hendrik Aerts. Elfie Tromp
& Keimpe de Jong brengen Monster Love Town; een tragikomische onewomanshow
over de wreedheid van de liefde. Peter de Baan regisseert in Tooneel! Chiara Tissen en
Frans van Deursen: twee uitgerangeerde acteurs die hun zwanenzang repeteren.

De Wëreldbänd staat de eerste zes dagen in Utrecht met de voorstelling SLÄPSTICK.
Sarah Ringoet speelt Bodywarmer, een ontleding van twee brekende harten. Aldo
Brinkhoff bedacht Happy Cube: zintuiglijke ervaringskunst met werk van o.a. Peter
Zegveld en Kees de Haan. Keetje is een vrolijk liefdesdrama en een groot historisch
ridderspel ineen in regie van Karina Kroft.

Mira van der Lubbe speelt Maak van je shit een hit: over een wrange realiteit en je niet
laten kisten door de facts of life, met muziek van Eva van Manen en liedteksten van
Huub van der Lubbe. DJ An (Marjan Luif) komt plaatjes draaien en verder spelen onder
andere Maison du Malheur, The Eskies, Tessa Belinfante, Steye & the
Bizonkid en Nachtschade in het dagelijkse gratis muziekprogramma.
Openingsavond
De Parade wordt op 21 juli om 18.30 bij café Katrina geopend door Jacques van Veen,
directeur Theater Utrecht. De Wëreldbänd brengt de openingsvoorstelling met het
speciaal voor de Parade op maat gemaakte SLÄPSTICK om 19.30. Pers kan zich
aanmelden voor de opening door een mail te sturen aan mijke@mobilearts.nl o.v.v.
‘Opening Parade Utrecht’.

Parade op Utrecht Centraal
Op Utrecht Centraal is er gedurende Parade in het Moreelsepark ook een programma op
het stationsbalkon. Er is een voorstelling van Hendrick-Jan de Stuntman en Merel Kamp,
die ook op Parade Amsterdam staat, er rijdt een minibus of bar-treintje rond en een
Snoepmeisje zwiert tussen de bezoekers rond. Dit Paradeprogramma is iedere middag
van 14.00 tot 18.00 uur gratis toegankelijk op het station en wordt aangeboden door NS,
ProRail en Gemeente Utrecht.
Vrijdag 21 juli om 16.30 uur - vlak voor de opening in het Moreelsepark - opent Terts
Brinkhoff, oprichter van de Parade, samen met vertegenwoordigers van NS Stations,
ProRail en Gemeente Utrecht, dit speciale Paradeprogramma.
Eerlijk kokoswater te koop in Utrecht
Komende week varen er 1000 verse groene kokosnoten de haven van Rotterdam
binnen. Bijzondere noten, want ze zijn van boer tot consument te volgen via een QRcode op de noot. De afspraken met de boeren zijn in de blockchain vastgelegd: zo is te
zien welke boer ze waar geoogst heeft én – en dat is nog het belangrijkste – krijgen de
boeren een eerlijk loon voor hun product. Parade ondersteunt dit initiatief, want is altijd
op zoek naar de beste producten met een transparant verhaal. Het water van deze 1000
kokosnoten is exclusief verkrijgbaar bij de kokoskar op het terrein. Het verhaal van de
kokosnoten wordt hier verteld.
Paradedata
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.
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Informatie voor pers
Beeld van de Parade vindt u hier.
www.deparade.nl

