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Parade reist door naar Den Haag 

Vanavond sloot Parade Rotterdam haar poorten na 

tien dagen Museumpark. Het theaterfestival reist door 

naar het Westbroekpark in Den Haag waar ze 

vrijdagavond 7 juli feestelijk opent. In Den Haag 

spelen er ruim 40 verschillende voorstellingen. Elke 

avond is er gratis livemuziek en iedere middag is er 

KinderParade met voorstellingen en activiteiten voor 

alle leeftijden. 

De afgelopen tien dagen werden er in Rotterdam bijna 

29.000 voorstellingskaartjes verkocht.  
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Nieuw in Den Haag 

Nieuw op het programma in Den Haag is de Literaire 

Salon met onder andere Hanneke Groenteman, Henk van 

Straten en Peter Buwalda. Theatergroep SPACE brengt 

een intergalactische volksverhuizing waar het publiek 

getrakteerd wordt op een enkeltje Mars. Zaal 3 van Het 

Nationale Theater heeft voorstellingen van Nik van den 

Berg (met o.a. de kindervoorstelling Joepie, Yes, Oké!), 

Poezieboys Jos en Joep en The Very Tired Girl. Marijn 

Brouwers speelt met Anne Soldaat e.a. The Chet Baker 

Room. Verder staan Theater Utrecht, Carla Hardy 

met Roodkapje, La Garçon* y leChica en De Slechte 

Raadgever met o.a. Teun Luijkx op het programma. Alex 

Klaasen en Henry van Loon gaan in Den Haag in 

première met de afscheidstournee van hun 
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wereldberoemde band H.E.A.R. samen met de 

Groentebroeders.    

 

Exclusief in Den Haag staat Studio Vrijgewillig. Zij 

brengen de voorstelling Echte Matties, over 

maatjesprojecten. Daarnaast is er een 

bijzonder Vluchtelingendiner in samenwerking met 

Vluchtelingenwerk, waarbij bezoekers kennis maken met 

mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Daarna 

bezoeken ze samen een voorstelling. 

 

Openingsprogramma Den Haag  

Burgemeester Krikke van Den Haag en Cees Debets 

(directeur programmering Het Nationale Theater) 

openen de Parade vrijdagavond 7 juli om 18.30. De 

openingsvoorstelling om 19.30 is van 155 & Cookachoo 

i.s.m. DOX. In Lijf gaan breakdance en livemuziek 

samen, lopen performers en publiek door elkaar heen en 

bouwen samen een feestje.  

Pers kan zich aanmelden voor de opening door een mail 
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te sturen aan mijke@mobilearts.nl o.v.v. ‘Opening Parade 

Den Haag’. Ontvangst vanaf 18.00 in theaterkerk Katrina 

in het Westbroekpark.  

 

Parade Den Haag is bereikbaar met de boot vanaf 

Centraal Station met de Paradevaartjes. Toegangskaarten 

voor de Parade zijn dit jaar ook bij de VVV in het 

centrum (Spui 68) te koop. De Ooievaarspas geeft € 4 

korting op de entree. Samen met We Are Public (nieuw in 

Den Haag), de Volkskrant en CJP zijn er voor bezoekers 

speciale pakketten samengesteld. 
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De Pers over de Paradevoorstellingen 

iET & Conny Janssen Danst Den Haag 12-16 juli, 

Utrecht 21-25 juli, Amsterdam 16-20 aug 

'Een poëtisch verhaal over het eeuwige gevecht om (ook 

binnen een relatie) volledig jezelf te kunnen zijn.' 

****Telegraaf 
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Ellen ten Damme Den Haag 7 - 11 juli, Utrecht 31 juli - 6 

aug, Amsterdam 11-14 aug 

'Vanaf haar verrassende opkomst weet zij in no time de 

grote circustent op stelten te zetten met een keur aan 

Franse chansons.'  Trouw  

'Het tentdoek kan alle opwinding nauwelijks bedwingen.' 

**** NRC 

Parademuseum / Museum de Fundatie iedere stad, 

iedere dag 

'De wereld lijkt gek genoeg even stil te staan als je dwaalt 

door haar video van een verlaten en vervallen huis met 

vele kamers.' Trouw  

'Dromerig, melancholiek en intrigerend.' *** De Volkskrant 

Mugmetdegoudentand Den Haag 12-16 juli, Utrecht 21-

25 juli, Amsterdam 23-27 aug 

'Intiem, met mooie verhalen over roodborstjes en de 

nacht.'  *** NRC 

'Mijn blik keerde echter telkens weer terug naar de 

weerbarstige, prikkelbare, roosharige songwriter die 

steeds de uithoeken van het toneel probeert op te 

zoeken.' *** Theaterkrant 

Theatertroep Den Haag 7-11 juli, Utrecht 2-6 aug, 

Amsterdam 22-27 aug 

'Karakteristieke, klassieke, knappe meligheid, goed 

verzonnen, verzameld, in elkaar gestoken en gespeeld. 

Nu op groter podium. Gaat dat zien!' **** De Volkskrant 
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Anatol Utrecht 26-31 juli, 17-22 aug 

'Misschien wel hét hoogtepunt van de Parade.' **** NRC 

 'Nina Spijkers regisseerde de lekker vette voorstelling 

met veel gevoel voor het Parade-genre.' *** Theaterkrant 

De Stokerij Utrecht 21-25 juli 

'Zwarts speelt dit knap, met precies de goede dosis 

agressie én humor. Pijnlijk, maar nergens pathetisch.' 

*** NRC 

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. 

  

  

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 
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Beeld Parade Rotterdam en andere steden vindt u hier. 

www.deparade.nl 

Parade Rotterdam is onderdeel van Rotterdam Festivals 

Agenda 
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