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Persbericht – 21 juni 2017 

Parade trapt af in Rotterdam 

Aanstaande vrijdag 23 juni opent de Parade haar poorten in het 

Museumpark in Rotterdam. Het theaterfestival reist deze zomer 

door naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. In Rotterdam 

spelen tijdens deze 27e editie onder andere voorstellingen van Jan 

Rot, Rundfunk, Mugmetdegoudentand, Alida Dors, Keja Klaasje 

Kwestro en Toneelgroep Oostpool. Op locatie in de Waalse Kerk 

speelt Vloeken in de Kerk een minikerkdienst. Het Parademuseum - 

dit jaar voor het tweede jaar op de Parade - toont de expositie van 

kunstenares Elise van der Linden in samenwerking met museum de 

Fundatie. 

In totaal spelen er ruim 80 voorstellingen op de Parade, waarvan 

ruim 30 in Rotterdam. Daarnaast is er elke avond gratis live muziek 

in Hotel Vilé en Café Correct. Iedere middag is er KinderParade met 

voorstellingen en activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.  

http://mailing.festina.xxx/t/d-e-kihuthd-l-p/
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Openingsprogramma 

Melle Daamen, directeur Theater Rotterdam, opent vrijdagavond officieel 

de Parade. Zangeres en multi-instrumentalist iET & Davide Bellotta 

nemen in samenwerking met Rotterdams dansgezelschap Conny 

Janssen Danst de openingsvoorstelling voor hun rekening.  

 

18.00 - 18.30. Inloop en ontvangst bij de Wijnbar 

18.30 - 19.30. Officiële opening door Melle Daamen 

19.30 - 20.00. Openingsvoorstelling: Clarity door iET & Davide Bellotta 

i.s.m. Conny Janssen Danst. 

Speciaal voor de openingsavond is het Parademuseum tussen 18.00 en 

21.00 vrij toegankelijk. 

Pers kan zich aanmelden voor de opening door een mail te sturen 

aan mijke@mobilearts.nl o.v.v. ‘Opening Parade Rotterdam’ 

 

Tour de Ville 

Een piepkleine Parade rijdt vlak voor de opening door de stad, om aan 

iedereen te laten weten dat de theatervoorstellingen, restaurants, de 

silent disco op het water en de zweefmolen weer in het culturele hart van 

Rotterdam te bezoeken zijn. 

http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kihuthd-l-j/
http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kihuthd-l-t/
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Rotterdampas en andere acties 

De Parade heeft met een aantal partners kortingsacties opgezet. 

Specifiek in Rotterdam krijgen bezoekers met de Rotterdampas € 4 

korting op toegang terreinkaart. Daarnaast is de Parade met korting te 

bezoeken voor CJP-ers en tot 18 jaar is toegang altijd gratis.  

 

http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kihuthd-l-i/
http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kihuthd-l-d/


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 

Beeldmateriaal Parade 

www.deparade.nl 
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