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’s- Hertogenbosch, 6 juni 2019

TER ERE VAN JEROEN BOSCH ALS BEELDVERTELLER
’s-HERTOGENBOSCH – Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni 2019 is het weer tijd voor
de Bosch Parade! De varende parade in de geest van Jheronimus Bosch vertelt een verhaal
met theater en kunstwerken op het water. Zijn wereldberoemde kunstwerken zitten vol
symboliek, fantasieën en absurditeiten die blijven oproepen tot nieuwe hedendaagse
creaties.
Stad van levende kunsten
Bosch Parade eert haar inspirator Jheronimus Bosch als beeldverteller. In zijn schilderijen
gaf hij betekenis aan zijn tijd met mysterieuze beeldverhalen waarin hij het gewone volk een
volwaardige plaats gaf. Op 21, 22 en 23 juni eist dat gewone volk ook weer zijn plaats op bij
Bosch Parade. Deze drijvende optocht op de Dommel in ’s-Hertogenbosch is voor het
publiek vanaf de stadswallen en oevers in het historische stadshart te aanschouwen. En dit
jaar dan ook nog eens in een vernieuwde vorm.
Eeuwenoude tegenpolen op het water
Het programma van Bosch Parade 2019 beeldt een verhaal uit in verschillende tableaus. Die
afzonderlijke tableaus vormen in één voorstelling op het water in de vorm van een optocht.
Het verhaal is een universele fabel die gaat over macht en tegenkrachten, over strijd en
toenadering, over chaos en hoop. De eeuwenoude tegenpolen leggen de basis voor een
nieuw verhaal, dat net zoals bij Jeroen Bosch vervuld is van symboliek en fantasie.
Het concept is bedacht door het Bosch Parade Collectief dat wordt gevormd door Monique
Zijp, Loes Reiling, Erik Vink, Lucas Kastelijn, Martijn van Dalen en Reg Gruson. De teksten
zijn geschreven door Lucas de Waard. In het verhaal spelen de Ongenode Gasten een rol.
Ook die zijn geïnspireerd op het werk van Jheronimus Bosch.
“Bosch Parade zal net zo fascinerend zijn als een werk van Bosch, je blijft er naar
kijken. Het gaat bovendien om meer dan ‘alleen’ Jeroen Bosch. Wij willen laten zien dat
anno 2019 in ’s-Hertogenbosch ook kunst gemaakt wordt die er toe doet en die gezien mag
worden.” – Miesjel van Gerwen, artistiek leider
Internationale samenwerking met Russische kunstenares
Alena Kogan, een Russische kunstenares uit Sint-Petersburg, maakt de epiloog van Bosch
Parade. Ze maakt installaties en openbare kunstprojecten met een monumentaal-poëtische
inslag. In Rusland heeft zij met haar team aan de voorbereidingen van de epiloog gewerkt.

In Nederland zetten ze de werkzaamheden voort vanaf 10 juni in ’s-Hertogenbosch. Bosch
Parade organiseert i.s.m. Babel een Artist Talk met Alena Kogan in Willem Twee op dinsdag
11 juni om 20.00 uur. Het gesprek wordt geleid door Arthur Kok. De verschillen tussen de
kunstenaarspraktijk in beide landen staan centraal.

Nieuwe St. Janstribune langs de route
Wegens succes, want de kaarten voor de Maria tribune gaan er erg hard, komt er een
tweede tribune langs de route van Bosch Parade. Dit is de St.-Janstribune die naast het
Bolwerk wordt geplaatst. Bezoekers die kiezen voor gemak en comfort zijn voor € 9,50
verzekerd van een tribuneplek (en je steunt de organisatie).
Voor de duidelijkheid; dit gaat niet ten koste van de ruimte die beschikbaar is voor
bezoekers die gewoon langs de kant gaan zitten of staan om het geheel te aanschouwen.
De laagdrempeligheid die zo kenmerkend is voor het evenement wordt graag behouden,
want dat is een grote kracht van Bosch Parade.

Noot voor de redactie
Wil je meer informatie, een interview aanvragen of heb je een ander verzoek? Neem dan
gerust contact op met Claire van Nunen via pr@boschparade.nl of kijk op
www.boschparade.nl/pers
Bosch Parade is een project van Stichting Bosch Parade en wordt mede mogelijk gemaakt
door de gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabant C, VSB Fonds, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, het Mondriaanfonds en Fonds Cultuurparticipatie. EELT Theatercollectief is
co-producent van editie 2019.

