De Haagse Culturele Parade en Festival 2019/The Hague Cultural Parade & Festival 2019
Op zaterdag 6 juli 2019, van 13.00 uur tot 18.30 uur, gaan wij het 10-jarig jubileum van De Haagse
Culturele Parade & Festival vieren met een extra speciaal opgezet programma in het Huijgenspark,
(Stationsbuurt) Den Haag.
De Haagse Culturele Parade en Festival/The Hague Cultural Parade & Festival bestaat dit jaar tien
jaar. Een respect voor elkaar, kleurrijk, informatief en mensen verbindend, in de openlucht, gratis
toegankelijk evenement. Het ging ooit van start in 2009 en had onderdak op het terrein van De
Verademing, in het stadsdeel Segbroek. Dit is een activiteit, bedoeld voor jong en oud, man en
vrouw, Nederlanders, alle Hagenaars en het is de bedoeling dat iedereen zich hier thuis zal voelen.
Met verschillende mooie thema’s; onder andere in 2009 ‘Burgerschap’, 2010 ‘Vrede’, in 2011
‘Samenzijn’, in 2012 ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, in 2013 ‘Respect’, in 2014 'Eenheid in
diversiteit', in 2015 ‘Verbinding’.
In vijf jaar groeit De Haagse Culturele Parade & Festival uit tot een stedelijk evenement. Met een
groter evenement wilden wij nog meer mensen bereiken. In 2016 besluit de organisatie in
samenwerking met Gemeente Den Haag om dit prestigieuze evenement een nieuw en meer
zichtbaar onderdak in de stad te geven om deze stedelijke ambitie te kunnen realiseren. Op zaterdag
4 juni 2016 verhuisden wij naar het mooie Huijgenspark. De organisatie is van harte verwelkomd en
omarmd door de wijk en wij hebben een mooie samenwerking met alle nieuwe en oude partners.
Het festival is in het Huijgenpark ook een groot succes. Het thema in 2016 was ‘Solidariteit’, in 2017
‘Empathie’ en 2018 hadden wij 'Tolerantie in diversiteit'.
Thema 2019: Integratie
Een socialisatieproces waarbij leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante
groep, maar daarnaast contact onderhouden met de andere leden van de eigen groep. Dus samen
gaan, elkaar begrijpen in de samenleving en eenworden!
Samenwerkingsverband: Deze 2019 editie van De Haagse Culturele Parade & Festival wordt
georganiseerd in samenwerking met onder andere Bureau Buurtactief, Welzijnsorganisatie Zebra,
Bewonersorganisaties Centrum, theater De Vaillant, bewonersorganisatie Buurtstation,
Intercultureel Platform Segbroek, The Hague Highland Pipe Band, Stichting Rainbow Den Haag,
Chinese dansgroep Hai An Den Haag Centrum, Stichting Sarita, Brassband The Legendairs, Haags Pop
Centrum, Stichting Avrasya, Stichting Perspectief Chinezen in Nederland. SPCN, Stichting Lexes,
Ghana, Suriname, Antillen (Antilliaanse Chi Ku Cha), Brazilië, Angola, Edo International Association,
Nigerian Women of Integrity, Scheveningse dansgroep (Nipah), Tanzania (ENZI), Soedan, Marokko,
Senegal, Hindoestaanse vrouwen, Turkije, Gambia, India, Iran, Polen, Bulgarije en Folkloristisch
Dansensemble Nitsanim en Dansschool Pretima Ke Dewashrie, De Nationaal Papoea vereniging ’95
West Nieuw Guinea. Lees meer svp de verhalen over deelnemers!
Vier continenten, twintig landen: culturele rijkdom in al haar glorie! Dans- en muziekgroepen in hun
traditionele kleding door de straten van Den Haag, een informatiemarkt, optredens en lekker eten.
Een festival dat de culturele afspiegeling van onze mooie Haagse maatschapij in beeld brengt! De
organisatie wil ook graag alle vrijwilligers en iedereen die in deze 10 jaar iets moois heeft gedaan en
tijd heeft gestoken in de Haagse Culturele Parade & Festival in de zonnetje zetten en bedanken.

