Persbericht – maandag 18 juli
De Parade is onderweg naar het Moreelsepark in Utrecht
Vanaf vrijdag 22 juli staat het rondreizende theaterfestival zeventien dagen in het
Moreelsepark naast station Utrecht Centraal. Kaarten zijn nu te koop
via www.deparade.nl.
Op vrijdag 22 juli start De Parade Utrecht in het gras van het Moreelsepark. De afgelopen maand
stond het rondreizende festival al in Eindhoven en Den Haag, waar totaal meer dan 52.000
bezoekers zijn geweest. In Utrecht staan in zeventien dagen meer dan 60 verschillende
voorstellingen op het programma. Iedere dag is De Parade geopend vanaf 14.00 uur, met
uitzondering van de eerste openingsvrijdag, dan wordt om 18.00 uur het festival geopend door
De Dansers.
Voetvolk en Ellen ten Damme in de Reizende Schouwburg
De Parade programmeert i.s.m. festival Julidans het Vlaamse gezelschap Voetvolk in de
Reizende Schouwburg op De Parade Utrecht. Hun voorstellingen reisden intussen al de halve
wereld rond en werden onder meer geselecteerd voor de festivals van Avignon, Tanz im August,
Dance Umbrella en de Biënnale van Venetië. Dance meets concert, dat is de belofte van hun
voorstelling Into the open. Zeven performers belichamen de groove en delen de energie van de
muziek. Ze zwepen elkaar én het publiek op met gepimpte krautrock anno 2021, of het
repetitieve van Can gekruist met de high voltage van The Chemical Brothers. De uitgekiende
scenografie en het licht tillen de show naar een next level. Niet alleen Voetvolk staat in de
grootste tent van De Parade, ook Nederlands meest veelzijdige zangeres Ellen ten
Damme keert terug naar de Paradeplanken. Samen met muzikanten en dansers brengt Ellen
een avond vol opzwepende songs en herkenbare chansons.
La Vuelta, kleuren en vruchten
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) speelt in op de komst van La Vuelta naar Utrecht en maken
een voorstelling over twee wielrenners die elkaar tegen komen op een verlaten col voor een
laatste sprint bergop, jaren na hun professionele carrière. Wie wint deze allesbeslissende finale?
Collectief COLLECTIET (Damaris de Jong, Shelley Bos en Pip Lieke Lucas) speelt La Misanthrope:
een toneelbewerking van het boek Pussy Album van Stella Bergsma. Een messcherpe
voorstelling over een vrouw die het leven haat en vol humor en afgunst met alles en iedereen
afrekent. Een voorstelling waarin het woord afrekening niet voorkomt, is Vruchtjes Eten van Joost
Oomen. Samen met de garageband Kruidkoek presenteert hij een hecht en gelijkwaardig
huwelijk van muziek en poëzie. Zonder verhaallijn, zonder moraal, maar met kleuren en
vruchten.

Special van Radio Kunststof, live vanuit De Parade Utrecht
Live vanuit het Moreelsepark in Utrecht ontvangt Jellie Brouwer van 25 t/m 28 juli jong talent dat
dit jaar op de Paradeplanken staat, samen met een andere gast. Op het programma staan o.a.
zangeres Meau, Dilan Yurdakul, Arjen Lubach, Typhoon en Tarik Moree & Tim Olivier Somer. Het
publiek van De Parade kan gezellig aanschuiven tussen 19.00 en 20.00 uur in Hotel Vilé en iedere
dag speelt de Literaire Boyband live-muziek in de uitzending.
Programma opening Utrecht
Vrijdag 22 juli
•
•
•

18.00 uur ontvangst bij de entreekassa van De Parade in het Moreelsepark
Opening De Parade door De Dansers
19.30 uur openingsvoorstelling Vuelta door het NUT of Hold your horses door De
Dansers.

Pers kan zich aanmelden voor de opening door een mail te sturen aan Nadine van
Pinxtereno.v.v. ‘Opening De Parade Utrecht’
Data & Prijzen De Parade 2022
Een entreekaartje voor De Parade kost € 8.50 en de prijzen van de attracties en voorstellingen
variëren van € 2.50 tot € 12.00. De Parade heeft verschillende kortingsacties met bijvoorbeeld
We Are Public, CJP, omroep HUMAN en de U-pas. Ook introduceert De Parade dit jaar De
ParadePas (€ 25), waarmee je onbeperkt toegang hebt tot het terrein in alle steden. Iedere dag
opent De Parade om 14.00 uur met een uitgebreide KinderParade (m.u.v. de openingsvrijdag).

•
•

Eindhoven, Parktheater: vrijdag 17 t/m zondag 26 juni
Den Haag, Westbroekpark: vrijdag 1 t/m zondag 17 juli

•
•

Utrecht, Moreelsepark: vrijdag 22 juli t/m zondag 7 aug
Amsterdam, M.L. Kingpark: vrijdag 12 t/m zondag 28 augustus

NS X De Parade
De Parade is dit jaar opnieuw een samenwerking aangegaan met de NS. In de pop-up store op
Utrecht Centraal exposeren deze zomer studenten van de Design Academy Eindhoven (DAE) en
het Sint Lucas College Eindhoven een aantal afstudeerprojecten, ontwikkeld vanuit het
thema Duurzaamheid op De Parade. Reizigers op Utrecht Centraal krijgen de primeur deze
uitkomsten te bekijken. Ook koop je daar je Parade-souvenirs en theaterkaarten. Om de Paradeartiesten te leren kennen, kunnen reizigers ook alvast een interactief potje Parade-memory in de
stationshal spelen.
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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

