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Persbericht – 28 augustus 2017 

Paradetournee 2017 is voorbij 

Na 54 tourneedagen en vier steden sloot de Parade vanavond haar 27e tournee 

af. In totaal speelden er 81 theatergroepen en 46 bandjes op het rondreizende 

theaterfestival. In Amsterdam kon het publiek met drie verschillende 

Paradeboten naar het festivalterrein varen. Het merendeel van de 

voorstellingen werd speciaal voor het festival gemaakt.  

In Amsterdam bezochten ruim 106.000 mensen de Parade. In totaal 

bezochten in de vier grote steden bijna 250.000 mensen het festival en 

verkocht de organisatie ruim 290.000 theaterkaarten.  

De voorstellingen van Rundfunk, Ellen ten Damme, Alex Klaasen & Henry van 

Loon, de Theatertroep en Toneelgroep Oostpool waren erg populair. Ook de 

KinderParade en de Parademusea van Olaf Mooij en Museum de Fundatie / 

Elise van der Linden zijn goed bezocht.  
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Duurzaamheid 

In Amsterdam draaide de Parade dit jaar voor het eerst op groene stroom. Na 

Utrecht - waar vorig jaar in samenwerking met de gemeente Utrecht vaste 

stroompunten werden aangelegd - investeerde de Parade in verduurzaming in 

Amsterdam. De vaste stroompunten die op eigen initiatief zijn aangelegd in het 

Martin Luther Kingpark zorgden voor ruim voldoende stroom om het festival te laten 

draaien. Dat betekent dat er niet meer gewerkt werd met dieselaggregaten en er dus 

geen CO2 uitstoot is en veel minder geluidsoverlast. De organisatie van de Parade is 

ook in gesprek met de gemeenten Rotterdam en Den Haag over de verduurzaming 

van het festival in deze steden.  

Schoon drinkwater voor iedereen 

Samen met Join the Pipe zette de Parade zich ook dit jaar in om iedereen in de 

wereld van schoon drinkwater te voorzien. Met de vrijwillige donaties voor het 

toiletbezoek op de Parade en de opbrengst van de verkoop van herbruikbare 

waterflessen, bouwt Join the Pipe watertappunten op openbare plekken in de wereld. 

Daarnaast werken zij aan de City Clean-Up in Nairobi (Kenia), waarbij ze met 

schoolkinderen plastic afval opruimen en hen eigen herbruikbare flessen geven. Zo 

is er schoon, gratis drinkwater dat voor iedereen toegankelijk is. De opbrengst bij de 
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toiletten dit jaar was € 6.000 en er zijn 7.500 plastic flessen aan schoolkinderen in 

Nairobi geschonken. 

Data 2018 

Rotterdam, Museumpark - 29 juni t/m zondag 8 juli             

Den Haag, Westbroekpark - 13 juli t/m zondag 22 juli 

Utrecht, Moreelsepark - 27 juli t/m zondag 12 augustus 

Amsterdam, Martin Luther Kingpark - 17 augustus t/m zondag 2 september 

 

 

 

 



  

  

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 

Beeld van de Parade vindt u hier. 

www.deparade.nl 
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