Persbericht – 1 juni 2022
Theaterfestival De Parade voor het eerst ‘in volle glorie’ naar Eindhoven
Het rondreizend theaterfestival trapt vrijdag 17 juni af in het gras naast het Parktheater.
Kaarten zijn nu te koop via www.deparade.nl.
Over een kleine drie weken – op vrijdag 17 juni – start De Parade in Eindhoven haar
31e tournee in het groen naast het Parktheater. Vanaf dan reizen de
theatergezelschappen, medewerkers, restaurants en theatertenten van Eindhoven
via Den Haag naar Utrecht om traditiegetrouw op 28 augustus af te sluiten in
Amsterdam. Vanaf vandaag zijn kaarten voor de voorstellingen in Eindhoven en Den
Haag te koop via www.deparade.nl. Ook introduceert het festival de ParadePas.
Hiermee heb je voor € 25 onbeperkt toegang tot het terrein van De Parade in alle
vier de steden.
Brabohop, hemelpoort bestormers en een mini-operette
Van de ruim 80 artiesten, waaronder zo’n 20 familievoorstellingen, spelen er zo’n 25
hun eerste voorstelling in Eindhoven. Voor Koen Frijns en Ruben den Brok een
thuiswedstrijd. Met een flesje Bavaria in de hand behandelt FRINO vanuit een rieten
stoel tussen de hardplastic tuinkabouters de grindtegelfilosofie des levens. Zelf
noemt het duo het Brabohop: een kant die je nog maar weinig in het Nederlandse
muzieklandschap terugziet.
Vorig jaar ging Eins, Zwei, Schweinerei in première op de alternatieve versie van De
Parade in Eindhoven, en deze zomer tellen we door naar Drei, vier, flirt mit mir. Een
gezongen komedie gebaseerd op Der Talismann van Johann Nestroy, de
komedieschrijver die wereldberoemd was in Wenen, maar hier nauwelijks of nooit
gespeeld wordt. Sarah Moeremans (Het Zuidelijk Toneel) maakt deze mini-operette
met acteurs Joep van der Geest, Louis van der Waal en Gillis Biesheuvel én de leden
van Club GEWALT.
Ook voor de oprichter van De Parade - Terts Brinkhoff – is Eindhoven geen
onbekend terrein. Zo stond hij ook in de jaren 80 met de Boulevard of Broken

Dreams in deze stad. Nu speelt Brinkhoff met zijn collectief De Navertellers op de
Paradeplanken. Samen met o.a. Kees van de Vooren, Eddie B. Wahr en Paul Prenen
maakt hij een stampend leuk muziekprogramma over hun ervaring als hemelpoort
bestormers. Gelukkig kunnen ze dit nog navertellen.
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Samenwerking met jonge makers op ieder gebied
De Parade heeft dit jaar bijzondere samenwerkingen met jonge makers. Zo
bemant Theater Zuidplein de gehele tournee – maar liefst 60 dagen dit jaar – Café
IK. Zuidplein biedt makers ruimte om te experimenteren en zij kiezen zelf hoe zij
zich presenteren, zoals met spoken word, visuals of muziek. In Eindhoven zie je o.a.
Amro Kasr die het waargebeurde verhaal vertelt van de laatste clown van Aleppo
(Syrië). Amro gaat op zoek naar wat ons hoop en zingeving geeft en wat humor is in
bange tijden. De Parade werkt niet alleen samen met jonge theatermakers, maar
ook met de studenten van Design Academy Eindhoven (DAE). De samenwerking
tussen DAE’s bachelor ontwerpafdeling studio Urgencies en De Parade richt zich op
het onderzoek naar duurzaamheid in deze brede betekenis van het woord. Wat is
duurzaamheid binnen de context van De Parade en hoe kunnen studenten hier een
rol in spelen?
Opening Parade Eindhoven
Op vrijdag 17 juni opent De Parade om 18.00 uur haar poorten in Eindhoven. Om

19.15 begint de openingsvoorstelling Ooit van Engel en Paul. “Niet geschoten, altijd
mis” dacht Steven Engel toen hij in 2016 Paul de Munnik benaderde voor een
samenwerking. De succesvolle zanger Munnik had nooit eerder gewerkt met een
hiphop artiest. In de studio bleek al snel dat de raakvlakken groter waren dan de
verschillen. Daar waar de wegen elkaar kruisten, ontstond een nieuwe weg, de weg
naar Ooit.
Pers kan zich aanmelden voor de opening door een mail te sturen aan Nadine van
Pinxteren o.v.v. ‘Opening Parade Eindhoven’
Tijden en prijzen
De Parade opent in Eindhoven op 17 juni om 18.00 uur. Van maandag t/m vrijdag is
De Parade Eindhoven geopend vanaf 17.00 uur en op zaterdag en zondag om 14.00
uur voor de KinderParade. In Den Haag, Utrecht en Amsterdam is De Parade m.u.v.
de openingsvrijdagen geopend om 14.00 uur. Tussen 14.00 en 15.00 uur is de entree
€ 2,50, daarna betaalt iedereen vanaf 12 jaar € 8,50. Tot en met 11 jaar en voor
leden van We Are Public is de entree gratis en met CJP pas € 4,50. Met een
ParadePas (€ 25) heb je onbeperkt toegang tot het Paradeterrein in alle steden.
Bekijk voor alle acties de website.
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Eindhoven Parktheater: vrijdag 17 t/m zondag 26 juni
Den Haag Westbroekpark: vrijdag 1 t/m zondag 17 juli
NB: maandag 4 juli is De Parade gesloten
Utrecht Moreelsepark: vrijdag 22 juli t/m zondag 7 aug
Amsterdam M.L. Kingpark: vrijdag 12 t/m zondag 28 augustus
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Noot voor redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie, beeld en aanvragen van interviews, neemt u contact op met

Nadine van Pinxteren, Communicatie en Pers: [pers@mobilearts.nl / 06 - 83 21 21 23]
Beeldmateriaal is hier te vinden.
www.deparade.nl

