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Parade onderweg naar Amsterdam
Het rondreizende theaterfestival de Parade breekt vannacht haar theatertenten in
Utrecht af en reist door naar Amsterdam. De afgelopen zeventien dagen werden er in
het Moreelsepark ruim 100.000 voorstellingskaarten verkocht. Vooral de
voorstellingen van Theater Utrecht, Alex Klaasen & Henry van Loon, de Afgrond,
Anatol, Rundfunk en de Theatertroep werden goed bezocht. Ook het Parademuseum dat voor het tweede jaar meereist met het festival - was populair.
Vrijdagavond 11 augustus om 18.00 uur opent de Parade haar poorten in het Martin
Luther Kingpark in Amsterdam. Er spelen daar in totaal 80 verschillende theater-,
muziek- en dansvoorstellingen en iedere middag vanaf 14.00 uur is er KinderParade.
Daarnaast spelen er iedere avond twee gratis livebands. Dit jaar zijn er drie
verschillende Paradeboten die - mét voorstelling of Silent Disco - naar het
festivalterrein varen.

Nieuw op het programma
Paul de Munnik, Lucretia van der Vloot, Marcel de Groot e.a. spelen Rottigheid, het liedjesprogramma
dat na elf jaar weer terug is op de Parade. De tijden zijn veranderd, maar de ellende is nog steeds
onverminderd groot. Steef de Jong breekt een lans voor de operette met zijn pop-up
Operettecarrousel. Alink&Plukaard gaan op zoek naar een groots en meeslepend leven, net als dat
van echtpaar Martha en George uit Who's afraid of Virginia Woolf. Zoutmus speelt een droogkomisch
muziekspektakel waarin ze het publiek mee op avontuur nemen en een eigen ponchowinkeltje
openen, het mandarijnen-imperium kapotmaken en een ontzettend dure stofzuiger kopen die helaas
helemaal kapot is.

Sportmonologen is terug, met verhalen van bekende ex-topsporters zoals atleten Ellen van Langen en
Nelli Cooman, wielrenner Karsten Kroon, schaatsers Stefan Groothuis en Marianne Timmer en
basketballer Mart Smeets. Bob Fosko, Ella Wonder, Pierre van Duyl en de Blue Grass
Boogiemanduiken in Kouwe Zaken in de Amerikaanse Murder Ballades. Jente de Motte en Felix
Schellekens komen van de Amsterdamse mimeopleiding en maken in samenwerking met Golden
Palace een performance. Amber Docters van Leeuwen (cello), Helena Basilova (piano) en Marike van
Dijk (saxofoon) - Laika Into Orbit - brengen klassieke sciencefiction bij beelden van de film Le Voyage
dans la lune van Méliès.

Paradeboten
Man met de Microfoon 11 t/m 20 augustus
Chris Bajema, bekend van de hit-podcast ‘Man met de microfoon’, presenteert tijdens een familiefeest
op een boot zijn geheime uitvinding, wat niet geheel ongevaarlijk blijkt. Wat doet die man met die
walkie-talkie op de brug? De rondvaartboot vertrekt in het centrum van Amsterdam vlakbij de Kleine
Komedie en vaart naar de Parade toe.

Rederij Lampedusa. 12, 13, 18 t/m 20 en 25 t/m 27 augustus
Op een voormalige vluchtelingenboot wordt vanuit het oogpunt van migranten naar
Amsterdam gekeken. De kapiteins zijn ‘nieuwe Amsterdammers’ uit Eritrea, Egypte, Somalië en Syrië
die niet alleen de verborgen geschiedenis van de stad vertellen, maar ook hun eigen verhaal delen.
Lampedusa vaart vanaf Dijksgracht 6 naar het festivalterrein.

Rederij 't Smidtje Alle dagen, en iedere donderdag tot en met zondag mét Silent Disco.
Speciaal voor de Parade is er een lijndienst die vanaf Amsterdam CS (Double Tree Hilton Hotel)
via de Stopera en Café Hesp iedere dag van en naar het Paradeterrein vaart. Van donderdag tot en
met zondag is er bovendien Silent Disco op de boot.

Tickets voor alle Paradeboten zijn inclusief terreinkaart voor de Parade.

Openingsavond
Vrijdagavond 11 augustus start de Parade om 17.00 uur bij Amsterdam CS (Double Tree Hilton Hotel)
vanwaar de Paradeboot via de Stopera en Café Hesp naar het Paradeterrein vaart.

Om 18.30 volgt daar de officiële opening door Maurits Groen, pleitbezorger voor duurzaamheid,
activist en ondernemer die zich bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Duurzaamheid
staat bij de Parade hoog in het vaandel. Dit jaar is de ambitie om nog duurzamer te werken in
Amsterdam waargemaakt met het aanleggen van vaste stroompunten in het park. Dat betekent dat de
organisatie niet meer werkt met dieselaggregaten en er dus geen uitstoot is.

De openingsvoorstellingen om 19.30 zijn Maak van je shit een hit van Mira van der Lubbe of Who is /
We are / Wanna be like Martha & George van Alink&Plukaard. Pers kan zich aanmelden voor de
opening door een mail te sturen aan mijke@mobilearts.nl.

Data en prijzen
De Parade opent iedere middag om 14.00 uur. Tot 15.00 uur is de toegang gratis, daarna betaalt
iedereen vanaf 18 jaar € 7,50. Jongeren tot 18 jaar hebben altijd gratis toegang tot het terrein en
Stadspashouders krijgen € 5,- korting op de entree en betalen slechts € 2,50.

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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