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BOSCH	PARADE	VAART	WEER	IN	2019	

Bosch Parade keert terug in de stad van Jheronimus Bosch! Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni 
2019 vaart de drijvende optocht op de Dommel in s‘-Hertogenbosch. Bosch Parade is voor het 
publiek vanaf de stadswallen en oevers in het historische stadshart te zien. Deze ‘vaartocht van het 
ongerijmde’ doet recht aan het genie en de vernieuwingsdrang van de kunstenaar Jheronimus Bosch 
en aan ’s-Hertogenbosch, de stad van de levende kunsten. 

Bosch Parade 
Na twee jaar stilte is dit goede nieuws gisteravond gedeeld met ruim 50 kunstenaars die zijn 
uitgedaagd om mee te werken aan Bosch Parade 2019. Achter de schermen is al ruim negen 
maanden hard gewerkt aan een wederopstanding van de eigenzinnige muzikale en theatrale stoet 
met hedendaagse objecten, verbeeldingen en verklankingen.  

Bosch Parade vernieuwd 
In de basis blijft de Bosch Parade hetzelfde, een unieke kunstmanifestatie geïnspireerd op het werk 
van Jheronimus Bosch. Bosch Parade is ook organisatorisch vernieuwd. Er is een collectief van 
kunstenaars gevormd dat samen met de community Bosch Parade maakt. Er zijn geen losse 
inschrijvingen meer, maar één concept van waaruit gewerkt en gecreëerd wordt, samen met 
meerdere kunstenaars. Hiermee wordt de beleving voor het publiek vergroot. Om dit te versterken 
komen er ook zitplaatsen op tribunes die een mooi zicht over de Parade geven. 

Korte terugblik  
Bosch Parade is wereldwijd uniek in opzet en verschijningsvorm. In de afgelopen jaren is Bosch 
Parade 7 keer voorbijgetrokken op de wateren van ‘s-Hertogenbosch. In 2016 trokken de 18 
kunstwerken ruim 20.000 bezoekers over 3 uitvoeringen. De beelden van Bosch Parade gingen viraal, 
met ruim 4 miljoen views en een eigen versie door de New York Magazine met Amerikaanse voice-
over. Nog steeds komen internationale vragen naar de data binnen om de vakantieplanning op Bosch 
Parade af te kunnen stemmen. Het evenement was een van de succesonderdelen van het Bosch 500 
jaar in 2016. 

 
 

Noot voor de redactie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claire van Nunen 
claire@boschparade.nl  



 

 

Bosch Parade is een project van Stichting Bosch Parade en wordt mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabant C en Prins Bernhard Cultuurfonds 

 


