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Theaterfestival de Parade in Amsterdam op vaste stroom 

Het rondreizende theaterfestival, dat jaarlijks in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam in 17 

dagen gemiddeld 100.000 bezoekers ontvangt, draait daar dit jaar voor het eerst volledig op 

100% groene stroom. Vanuit de ambitie om duurzaam te werken, heeft de festivalorganisatie 

geheel op eigen initiatief het installeren van vaste stroompunten gerealiseerd. Dat betekent dat 

er niet meer gewerkt wordt met aggregaten, er dus geen CO2 uitstoot is en de Parade voor veel 

minder geluidsoverlast zorgt. Amsterdam – waar het festival a.s. vrijdag voor de 27e keer opent 

– is naast Utrecht de tweede stad waar het festival volledig op vaste stroom werkt. In 

Amsterdam heeft de organisatie dit volledig zelf gefinancierd. 

Vaste stroomaansluiting 

In samenwerking met Locol – een sociale onderneming die het traject vanaf de eerste technische scan 

tot aan het organiseren van de benodigde samenwerkingen begeleidde - heeft de Parade de 

afgelopen maanden het aansluiten van vaste stroompunten gerealiseerd. Deze duurzame investering 

heeft de organisatie kunnen doen met behulp van een lening bij het Duurzaamheidsfonds Amsterdam. 

Stadsdeel Zuid verleende haar medewerking. De vaste stroompunten zorgen voor voldoende stroom 

voor het festival en de backstage, zodat de Parade - ook in de toekomst - geen enkele aggregaat 

meer nodig heeft in het Martin Luther Kingpark. 

Duurzaamheid 

De Parade heeft al jaren de wens om in de vier steden waar het festival haar tenten opslaat op vaste 

stroom te draaien. Deze wens komt voort uit het feit dat het werken op vaste stroom een stuk 

duurzamer en dus beter voor het milieu is. Utrecht was vorig jaar de eerste stad waar dit – in 

samenwerking met de gemeente Utrecht - gerealiseerd werd. De organisatie van de Parade is ook in 

gesprek met de gemeenten Rotterdam en Den Haag over de verduurzaming van het festival. De 

Parade hoopt op korte termijn in alle vier de Paradesteden – Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 

Amsterdam - op vaste stroom te werken. 

Geen afval, wel kraanwater 

Duurzaamheid staat bij de Parade in alle opzichten hoog in het vaandel. Zo schenkt het festival 

uitsluitend kraanwater in plaats van bronwater uit plastic flessen. Er wordt zo min mogelijk afval 

http://mailing.festina.xxx/t/d-l-kuitutl-l-r/


geproduceerd door gebruik te maken van porseleinen serviesgoed, borden, bestek en herbruikbare 

glazen en geen wegwerpartikelen op het terrein te hebben. Meer informatie over het werken op vaste 

stroom in Amsterdam is hier te vinden.  

De Parade reist ieder jaar met haar theatertenten, medewerkers, restaurants en barren van Rotterdam 

naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Dit jaar vindt de Parade in het Martin Luther Kingpark plaats 

van vrijdag 11 augustus tot en met zondag 27 augustus. Kijk hier voor het volledige programma van 

het festival.  

  

  

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 

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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