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22 maart 2022

BOSCH PARADE, PERSBERICHT

BOSCH PARADE 2022 GAAT DOOR

Bosch Parade 2022 gaat door! Na de in 2021 eerst door de corona-epidemie
verschoven en daarna afgelaste editie, zal van 16 t/m 19 juni ’22 alsnog de
kleurrijke stoet kunstwerken over de Dommel varen.

Voor deze negende editie lieten de kunstenaars zich inspireren door het thema
‘Verleiding’, dat zo meesterlijk in beeld werd gebracht door grote inspiratiebron
Jheronimus Bosch.

Nagenoeg alle kunstwerken van Bosch Parade 2022 zijn inmiddels bekend; er wordt
nu met man en macht, in ateliers en werkplaatsen wereldwijd, gewerkt aan de
verwezenlijking van negentien drijvende, dobberende en wadende creaties die op
allerlei eigenzinnige manieren de verleiding weerspiegelen – ze zijn zichtbaar op onze
website. Daar zijn binnenkort ook kaarten te bestellen voor de speciale zitplaatsen
langs de route.

Op woensdag 23 maart (20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur) worden de kunstwerken
voor Bosch 2022 gepresenteerd en toegelicht tijdens een Bosch Parade Café in
Bossche Brouwers aan de Vaart, Tramkade. Bovendien worden dan de eerste
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contouren van de Tuin der Lusten onthuld. Het Bosch Parade Café is vrij toegankelijk;
aanmelden kan door een bericht te sturen naar community@boschparade.nl. 

Tuin der Lusten
Nieuw onderdeel van Bosch Parade is de Tuin der Lusten, een broedplaats aan de
Citadel waar de kunstenaars vanaf 26 mei werken aan hun objecten en waar Atelier
van Lieshout een verzameling indrukwekkende werken exposeert. De Tuin der Lusten
is t/m 15 juni vrij toegankelijk voor bezoekers, er zijn horecavoorzieningen en elke
Paradedag (16 t/m 19 juni) wordt er beëindigd met een wervelende slotmanifestatie. 

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over Bosch Parade kun je contact opnemen met
Marc van Doornewaard.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.
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