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’s- Hertogenbosch, 21 juni 2019

VERNIEUWDE BOSCH PARADE VAART …!
ACHTSTE EDITIE ONDER ÉÉN REGIE EN COMPOSITIE
’s-HERTOGENBOSCH – In de verte is het trompetgeschal van het establishment al te horen,
even later varen ze triomfantelijk langs. Het verhaal van Bosch Parade 2019 is aan de gang.
Donderdagavond 20 juni was de succesvolle Bossche première voor genodigden en
passanten. Vanavond, morgenavond én zondagmiddag is de magistrale waterstoet nog 3
keer te zien.
Vernieuwde Bosch Parade
In de wederopstanding van Bosch Parade heeft vernieuwing een belangrijke rol gespeeld.
Dit is voor de bezoeker te zien en ook te horen want voor het eerst is er één muziekstuk
gecomponeerd verspreid over de 15 kunstwerken. Een daarvan is een drijvende
pianovleugel WITTE VLEUGEL waarachter de pianist zingt. In de hele optocht zijn er 35
koorleden, 15 zangers/zangeressen, 7 blazers (saxofoon, klarinet, hoorn en trompet), 8
slagwerkers en een gitarist met elektrische gitaar.

“Bosch Parade is na drie jaar terug met beste tocht ooit.”
Brabants Dagblad
Creatief vernuft vaart voorbij
De vijftien zelfstandig voortbewegende kunstwerken zijn dit jaar letterlijke hoogstandjes. De
meest in het oog springende zijn de hoge en grote werken, zoals de 7 meter hoge TRIOMF
die kantelt als een grote schommel. Ook een wonderbaarlijke vertoning is de 8 meter
uitschuifbare toren van de hoge tuimelaar STRIJD – die 15 graden kan uitwijken naar alle
kanten. Opvallend is de lichtkrant die 12 meter lang is en die meedraait met het POLITIEK
DIORAMA. Verder drijft er 15 m3 duinzand op het water op een duinboot van 30 m2 – wat
verwijst naar het gemiddelde woonoppervlak van de Nederlander.
Bosch Parade
De Bosch Parade wordt gemaakt door veel mensen waaronder 35 kunstenaars, 30 artiesten,
70 vrijwilligers en zo’n 250 deelnemers die verschillende rollen hebben. Van bouwers,
schippers, roeiers en zwemmers tot zangers, muzikanten, (assistent-) regisseurs en
figuranten. Die laatste rollen worden vertolkt in de personages ‘Ongenode Gasten’ en in het
‘Establishment’. Ook deze zijn geïnspireerd op het werk van Jheronimus Bosch die deze

editie als beeldverteller wordt geëerd. Daarbij wordt een verhaal uitgebeeld in verschillende
tableaus. Voor meer informatie over de tableaus en de vertelling, zie
boschparade.nl/programma
Bosch Parade op 21, 22 en 23 juni
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni zijn de avondvoorstellingen die starten om 20.00 uur. De
matinee-uitvoering begint zondag 23 juni om 15.00 uur. De toegang is gratis.
Bezoekers die kiezen voor gemak en comfort zijn voor € 9,50 verzekerd van een
tribuneplaats. Er zijn twee tribunes; de St. Janstribune en de Mariatribune, die beide op de
oever van de Dommel zijn geplaatst. De tickets zijn online te bestellen of een uur van
tevoren op te halen in een van de twee informatiestands op locatie.
Bosch Parade werkt dit jaar samen met Tapperuse in een pilot. Daarbij onderzoeken we of
het digitaal doneren en het in- en uittappen op locatie goed werkt voor dit Bossche
evenement. Via de app Tapperuse is er ook toegang tot de tribunes. Daarbij betaalt de
bezoeker alleen voor de tijd dat hij of zij op de tribune aanwezig is, en nooit meer dan de
maximale prijs van € 9,50 (betaling achteraf via AfterPay).
De tribuneplaatsen op de Mariatribune voor zondag zijn al uitverkocht – dus als je
verzekerd wilt zijn van een goede plek, kom dan op tijd!

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
coproducent van editie 2019. Meer info, zie: https://boschparade.nl/boschparade/samenwerking/
Het artistieke team van Bosch Parade wordt gevormd door Miesjel van Gerwen (artistiek
leider), Monique Zijp (regie), Lucas Kastelijn (dramaturgie en regie), Erik Vink (ontwerp en
techniek), Martijn van Dalen (ontwerp en techniek), Loes Reiling (compositie) en Reg Gruson
(video). Meer info, zie https://boschparade.nl/bosch-parade/credits/

