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BOSCH PARADE NAAR JUNI 2022
Bosch Parade verplaatst haar negende editie naar 16 t/m 19 juni 2022. Door de
huidige veiligheidsmaatregelen is het niet haalbaar om dit jaar de varende
parade van het ongerijmde in ‘s-Hertogenbosch te presenteren.
In februari 2021 namen wij de beslissing om Bosch Parade te verschuiven van
juni naar juli 2021. Vervolgens hebben we met het hele team keihard gewerkt om
de editie in juli mogelijk te maken.
Afgelopen weken werd het echter steeds duidelijker dat juli 2021 nog te vroeg is
om Bosch Parade te kunnen presenteren. De binnenstad van ’s-Hertogenbosch is
met de huidige veiligheidsmaatregelen tijdens deze pandemie niet geschikt voor
de grote omvang van het publiek van onze varende parade. Er is achter de
schermen alles op alles gezet om een alternatieve locatie te vinden. Daarin zijn
we, ondanks inspanningen van vele partijen, niet in geslaagd. Ook op andere
plaatsen, zowel binnen als buiten de stad, kunnen we de veiligheid niet
garanderen voor de grote groep toeschouwers en fans die de Parade jaarlijks
trekt.

“Het was een moeilijk besluit, maar we willen ons publiek een volwaardige Bosch
Parade kunnen aanbieden. Dat kan helaas niet binnen de huidige regelgeving.
We kijken nu al uit naar editie 2022. Dan mogen we weer samen met onze
community een onvergetelijke parade maken, met het publiek, de eer en de
aandacht die het verdient.” (Miesjel van Gerwen, artistiek directeur)
Nieuwe datum
Daarom hebben we besloten dat de editie van Bosch Parade zal worden
uitgesteld naar 16 t/m 19 juni 2022. We bieden de stad ’s-Hertogenbosch, alle
makers en onze ruim 30.000 bezoekers graag volgend jaar een prachtige en
veilige editie waar iedereen met volle teugen van kan genieten.

“We kijken met een warm gevoel terug op de samenwerking met alle partners die
geholpen hebben om de (on)mogelijkheden in 2021 te onderzoeken. Met die
positieve energie en vol enthousiasme verheugen we ons nu al op de 9e editie
van Bosch Parade in 2022.” (Jos van der Wouw, voorzitter bestuur Stichting
Bosch Parade)
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over Bosch Parade kun je contact opnemen met
dorien@boschparade.nl
www.boschparade.nl

Blijf op de hoogte en volg ons #boschparade

Bosch Parade
info@boschparade.nl
boschparade.nl

Dank aan alle partners.
Een groot evenement als Bosch Parade zou niet kunnen
plaatsvinden zonder de steun van vele fondsen, bedrijven,
samenwerkingspartners, gemeente 's-Hertogenbosch en
Provincie Noord-Brabant.

Meld je aan voor Persbericht
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