1. Chi Ku Cha dansgroep, ze dansen typische Antilliaanse volksdansen zoals
Tumba, Sue, Tambu, Wals , Mazurka, dansa en Baila di sinta. In 2016 hebben zij
met de antillen de 1e prijs gewonnen en natuurlijk zijn zij er dit jaar ook bij om
er een onvergetelijke dag van te maken met heel Den Haag!
2. Nipah De 2de prijs voor de beste presentatie en enthousiaste deelname ging
2016 naar Nipah uit Nederland. Nipah is een folkloristische dansgroep uit Den
Haag. De groep bestaat sinds 1968. Tijdens de Parade laten zij hun
Scheveningse kostuums zien. Dit jaar komen ze met muziek en er wordt samen
gedanst!
3. De 3e prijs 2016 ging naar China, Stichting Perspectief Chinezen in
Nederland. Prachtig kleurrijke en enthousiaste groep, die een grote
gemeenschap uit Den Haag vertegenwoordigt.
4. Bulgarije (2017 1e prijs winnaar)
Hun kleding bevat veel elementen en motieven van de Pagan beliefs and
legends. Niemand droeg kleding met volledig symmetrische decoraties, zij
geloofden dat volledige symmetrie een duivelse creatie was. Er werden elementen
regelmatig toegevoegd en weggehaald, bewuste fouten ter bescherming van het
‘boze oog’.

5. Brazilië (2de prijs winnaar 2017)
Zeg je Brazilië, dan zeg je Capoeira! Het is een Braziliaanse ‘vechtkunst’. Vladimir
en zijn groep vertegenwoordigen Brazilië op een traditionele en spirituele manier.
6. Nigerian Women of Integrity in the Netherlands (3e prijs Winnaar
2018). Bekend door de 2015 African Support Group Award. Een organisatie die
Nigeriaanse vrouwen empowert en versterkt! Gekleed in de prachtige waardige
kleding!
7. Azerbeidzjan, 8. Turkije Stichting Avrasya stelt zich ten doel de
emancipatie, integratie en participatie van niet-westerse vrouwen en mannen in
de Nederlandse samenleving te verbeteren. Kunst en Cultuur zijn een belangrijk
onderdeel van hun wekelijkse activiteiten. Het ritme van het leven is: dans,
muziek, zang, poezië en bewegen. Zij zijn op de Culturele Parade met drie
landen: Turkije, Azerbeidzjan en Iran.
9. Tanzania: vrouwen in hun prachtige kleding met een duidelijke print van
liefde. Vertegenwoordigd door een nieuwe stichting in Den Haag, ENZI.

1

10. Roemenië:
Dansgroep Nitsanim uit Den Haag bestaat uit dansers die uit liefhebberij en
gedrevenheid de folkloredansen in Nederland en daarbuiten willen laten zien.
Regelmatig zijn er gastdocenten uit het buitenland op bezoek die nieuwe
dansstijlen aan de groep aanleren.
Nitsanim heeft een uitgebreid repertoire met choreografieën uit de Balkan en een
wervelend programma met Roma dansen
11. Indiase vrouwen
Deze Hindoenstaanse vrouwengroep draagt prachtige traditionele kleding, die
ook wordt gedragen bij onder andere huwelijken en feesten.
12. Nigeria
Nigeria, een enorm groot land met vele stammen en tradities, wordt ook
vertegenwoordigd door Edo International Association.
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13. Angola
De kleurrijke kleding van Angola is te bewonderen tijdens de Parade. Alzira geeft
ivm haar nieuwe CD na de parade een optreden, een primeur!
14. Sudan
De Culturele Nubische Club is zeer actief in de Haagse samenleving. De
organisatie doet veel met vrijwilligerswerk en participatie.
15. Brassband Den Haag The Legendairs
Getalenteerde Haagse Antilliaanse jongeren. Met veel energie en geweldige
danspassen houden zij de Parade continu spetterend en sprankelend!
16. Marokko:
Authentieke traditionele Marokkaanse kleding gecombineerd met Gnaoua muziek!
Geweldig en een krachtige muziekstijl. Instrumenten als Hajhouj en krakebs
worden bespeeld naast darbouka en zang resulterend in een nieuwe opzwepende
muziekstijl!
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17. West-Nieuw-Guinea: de nationale Papoea vereniging is gericht op de
belangen van de gemeenschap met als doel: aanpassen aan de veranderde
sociale cultuur, zonder afbreuk te doen aan hun cultuur- en erfgoed. Dit bereiken
zij door middel van vrijwilligerswerk, meetbare doelstellingen, meedraaien in de
maatschappij en het neerzetten van een positief beeld waardoor zij invloed op
elkaar hebben
18. Haagse Chinese groep: Wie een park in China heeft bezocht, zal zich nog
het beeld van dansende groepen bestaande uit mannen, vrouwen, jong en oud
kunnen herinneren. De muziek kan variëren van traditionele bamboefluit tot
harde techno-beats. Het gaat erom dat er een melodie of ritme is waarop men
zich lekker kan bewegen.
Genieten van de muziek en de dansende bewegingen doen ze zeker, maar het
lichaam en de geest hiermee goed onderhouden behoren ook tot het doeleinde.
Communiceren met taal is dan niet meer van belang, want het lichaam spreekt al
voldoende over hoeveel plezier en vitaliteit er is.
Deze traditie is nu te bewonderen en te beoefenen in het Haagse Wijkcentrum
Bezuidenhout-West op de Jan van Riebeekplein 90. U kunt
elke dinsdag tussen 11:30 en 14:00 uur en elke vrijdag tussen 12:3016:00 uur meedoen.
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19 De The Hague Highland Pipe Band speelt doedelzakmuziek in Schotse stijl
en treedt op in verschillende samenstellingen. In voltallige bezetting
bestaat de band uit doedelzakspelers (pipers) en drummers. Afhankelijk van de
gelegenheid treedt de HHPB op in Full Dress, het militaire uniform zoals dat
gedragen wordt door de Schotse regiment of in Day Dress.
20.Bij Dansschool Pretima Ke Dewashrie vormt Indiase Filmdans,
(Bollywood) in combinatie met de Zuid – Indiase tempel dans (Bharata Natyam)
de basis van alle lessen. Vanuit deze basis verrijkt dansschool Pretima Ke
Dewashrie zich met een diversiteit aan dansstijlen. Pretima Ke Dewashrie neemt
de academische regels wat ruimer en experimenteert met kostuums,
bewegingspatronen en muziek.
Voor de leerlingen van Dansschool Pretima Ke Dewashrie wordt gestreefd naar
een brede danseducatie. Dit wordt onder andere verwezenlijkt door
samenwerkingen met verschillende choreografen, dansers en muzikanten vanuit
verschillende dansdisciplines.
Pretima Ke Dewashrie biedt 100% gratis danslessen voor ooievaarspashouders
en heeft lessen van 5 t/m oneindig jaar. We zijn gevestigd aan de Bresterstraat 1
Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.dansschoolpretimakedewashrie.nl
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21.Stichting Sarita: www.stichtingsarita.nl
22. Stichting Rainbow Den Haag: www.rainbowdenhaag.nl
23. De Volharding opgericht in 1935 is een coöperatie van 27.000 leden in de
regio Haaglanden. De mooiste en meest sociale vereniging in de regio. De
stichting Steun en Toeverlaat is een ANBI-instelling en onderdeel van de
Coöperatie De Volharding en helpt mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken door verschillende diensten en voordelen te bieden aan de 27.000
leden en vrijwilligers maar ook niet leden kunnen gebruik maken van de diverse
sociale diensten. Het lidmaatschap is gratis. Voor schuldhulpverlening, de aanpak
van eenzaamheid door de inzet van onze Blijmakers, hulp bij uw administratie,
juridisch advies en voordelig uitvaart sparen in het depositofonds kunnen ze bij
de stichting Volharding Steun en Toeverlaat terecht.
Meer info is te vinden op www.devolharding.nl
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The Hague Cultural Parade & Festival is een
initiatief van Stichting Africa Life. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die
meewerken aan het organiseren van dit mooie evenement! (THCP werkgroep).
En natuurlijk aan alle bezoekers!
Het Bestuur van stichting Africa Life: Lamin Touray
(penningmeester), Wilma Udondek (secretaris) en
James Owie (voorzitter).
www.africalife.nl/www.thehagueculturalparade.nl
Speciale dank aan:
Gemeente Den Haag (Integratie afdeling),
Stadsdeel Centrum & Fonds 1818.
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