Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom op The Hague Cultural Parade & Festival

The Hague Cultural Parade & Festival (THCP&F)/ De Haagse Culturele Parade & Festival (DHCP&F) is
een verzamelen van alle actieve culturele groepen en organisaties in Den Haag. Een festival dat de
culturele afspiegeling van onze mooie Haagse maatschapij in beeld brengt! Het samen gaan met
elkaar, elkaar begrijpen in de samenleving en eenworden! Het festivalterrein, fotosessies,
verzamelen en startpunt voor de Parade is op het Huijgenspark, op het stationsweg, Den Haag.
Op het festivalterrein (Huijgenspark) kan iedereen zich thuis voelen, lekker op het gras zitten en
genieten van alles wat er te zien en te doen is. Iedereen is uitgenodigd om mee te lopen met de
parade! Iedereen hoort erbij in deze Haagse samenleving en in deze geest is De Haagse Culturele
Parade & Festival tot stand gekomen. Dit buitenevenement is voor iedereen vrij toegankelijk en er is
voor iedereen wat te beleven!
Het is de bedoeling dat minimaal vier landen per continent (groepen en landen uit Amerika, Azië,
Europa en Afrika) in deze parade meelopen met hun kleding (de dresscode uit hun cultuur of Land
van oorsrong), muziek en dans. Een parade van verschillende culturen door de straten van het
centrum van Den Haag. Zij trekken een keer per jaar voor de Parade hun mooiste traditionele kleding
uit de kast en gaan met muziek en dans door de straten.
Naast de Parade is er op het festivalterrein live muziek, zijn er verschillende culturele workshops,
diverse lekkere eettentjes, marktkramen en kindervermaak (o.a. springkussens en schminken).

Iedereen is uitgenodigd om mee te lopen met de parade en aanwezig te zijn op het festival!
Toegang is gratis voor iedereen!
Let op: het is betaald parkeren.
Wij raden aan om met het openbaar vervoer te komen.
Station Hollands Spoor is op 5 minuten loopafstand.
www.thehagueculturalparade.nl

