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Parade reist door naar Den Haag 
Met ruim 40 voorstellingen waarvan 20 premières  
 
Vanavond sloot Parade Rotterdam haar poorten in het Museumpark na tien dagen 
volop theater, muziek en dans. Het rondreizende theaterfestival vertrekt weer 
richting zee, naar het Westbroekpark in Den Haag. Vanaf vrijdag 13 juli spelen er ruim 
40 voorstellingen voor jong en oud. Elke avond is er gratis livemuziek en iedere 
middag is er een uitgebreide KinderParade met voorstellingen en activiteiten voor 
alle leeftijden. 
 
De Parade in Rotterdam is erg geslaagd. Uit de 32.000 verkochte theaterkaarten en 
5.000 bezoekers meer dan vorig jaar, blijkt dat deze editie goed in de smaak viel bij de 
Rotterdammers. De groen geschilderde vloer, het half geheime danszaaltje van Mieke van 
der Linden, De Rozentuin als buitenlocatie en Rotterdamse talenten zorgden voor een 
mooie start van het rondreizende theaterfestival.    
 

  



Nieuw in Den Haag 
In Den Haag beleven meer dan 20 voorstellingen hun première. Henry van Loon en Alex 
Klaasen keren, na een wereldreis waarin zij zichzelf hervonden, met hun 
band H.E.A.R. terug op de Parade. Porgy Franssen gaat in De Sound of Mucus samen met 
zijn broer Hein en zus Olga de strijd aan met de Von Trapps. Fotograaf Jan Dirk van der 
Burg, bekend van Volkskrant Magazine, viert met het ontregelende muzikale 
fotospektakel Zie je niet vaak de online beeldcultuur. Niek Barendsen speelt de 
inburgeringskomedie Welkom in Nederland met korte lontjes en nieuw zeer. Studio 
AMORRA smelt spel, visuals en sounddesign samen tot een trip van buitenaards formaat. 
 
Mo, Tommy en Yusuf van ZEP blikken in Escape Room terug op de reis van hun 
geboorteland naar Nederland. Steef de Jong deelt het podium met zijn grote 
inspiratiebron keizerin Elisabeth in zijn eenmansoperette Sisi Boy. In samenwerking met 
schrijver Toon Tellegen maakten Thomas, Sascha en Jos de voorstelling Herinneringen 
aan mijn broer; een vertelling over twee broers die van alles meemaken. Big Night 
Producties gebruikt het Paradeterrein en de bezoekers als decor in de voorstelling De 
mooiste jaren van ons leven, met Bart Klever, Har Smeets en Arie Kant. Zaal 3, onderdeel 
van Het Nationale Theater, presenteert drie voorstellingen waaronder de collage 
voorstelling Er moest maar eens een dinosauriër voorbijkomen van Elias de Bruyne. 
 
Openingsprogramma 
Sander van de Pavert opent vrijdagavond 13 juli Parade Den Haag. Aansluitend is de 
openingsvoorstelling Lucky Foundation Televisiegala van Lucky TV, een groots en 
spetterende televisieactie.  
 
Programma 
18.00 – 18.30 uur  Ontvangst 
18.30 – 19.30 uur Officiële opening door Sander van de Pavert 
19.30 uur  Openingsvoorstelling: Lucky Foundation Televisiegala 
  
Pers kan zich aanmelden voor de opening door een mail te sturen 
aan lisa@mobilearts.nl o.v.v. ‘Opening Parade Den Haag’. 
 
Parade Den Haag is bereikbaar met de boot vanaf Centraal Station met 
de Paradevaartjes. De Ooievaarspas en CJP geven € 4,- korting op de entree. We Are 
Public-leden kunnen gratis naar binnen en samen met de Volkskrant, de VARAgids en 
CJP zijn er voor bezoekers speciale pakketten samengesteld. 
 
Data Parade 2018 
Rotterdam, Museumpark: 29 juni t/m 8 juli  
Den Haag, Westbroekpark: 13 t/m zondag 22 juli 
Utrecht, Moreelsepark: vrijdag 27 juli t/m zondag 12 augustus 
Amsterdam, Martin Luther Kingpark: 17 aug t/m 2 september 
 
Noot voor redactie (niet voor publicatie) 
Voor meer informatie, beeld en aanvragen van interviews, neemt u contact op met Lisa 
Mosmans, Communicatie en Pers: [Lisa@mobilearts.nl / 06-14537751] 
Parade Den Haag wordt mede mogelijk gemaakt door Ekelmans & Meijer Advocaten. 
Beeldmateriaal is hier te vinden.   
www.deparade.nl 
  
 
 


