Verrast door mini-Parade
triggert om naar de echte Parade te
gaan, dan is dat leuk", vertelt
mede-organisator Meike van
Schijndel. ,,De Parade trekt
natuurlijk een heel eigen publiek,
maar hier loopt iederéén."

Bezoekers en reizigers laten zich op
Utrecht CS aangenaam verrassen met
een voorstelling van de mini-Parade.
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UTRECHT
Kom je helemaal vanuit
Leeuwarden voor een dagje
Utrecht of uit Schiedam voor een
borrel met een collega, struikel je
over de mini-Parade.
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,,Geweldig. Dit brengt je meteen in
een hele andere mood", reageert
Wilma Engberts uit Schiedam
vrolijk op de eerste voorstelling van
de dag. Hendrick-Jan de Stuntman
en Merel Kamp hebben net hun
'over the top romantische komedie'
Springtime laten zien. Gratis en
voor niets, op het balkon van
Utrecht Centraal. ,,Ik ken de
Parade maar ik ben er niet
geweest. Daar is het zo druk en
daar heb ik dan niet altijd zin in.
Maar dit is leuk", vindt ook
Engberts' collega Anna van der Zee
uit Hilversum. Ze zaten net koffie te
drinken in Bistrot Centraal toen ze
gelokt werden door de muziek.

Aandacht vragen van de
treinreizigers voor dit toch
enigszins dode hoekje van Utrecht
CS blijkt wel een uitdaging. Wie
niet naar boven kijkt, mist het
evenement makkelijk.
Van Schijndel: ,,Er gelden allerlei
strikte regels voor de stationshal,
waardoor we daar niet mogen
promoten. Dat is lastig voor de
Parade-acteurs, die gewend zijn te
improviseren. We hebben bij de
zijtrap een etalage die verwijst naar
de mini-Parade hierboven, maar we
moeten nog even goed nadenken
hoe we in de stationshal nog meer
de Parade kunnen laten zien."

Acteurs
Reizigers beneden in de stationshal
worden enthousiast toegeroepen
door de acteurs van De Linus 04,
een mini-taxi. ,,Dames en heren,
jongens en meiden. U kunt hier
beneden gaan zitten wachten,
maar u kunt ook hierboven wachten
bij de Parade", kondigen zij de
voorstellingen aan.
,,We waren op zoek naar een
stukje beleving voor dit plein. Het is
bedoeld als cadeautje voor de
reiziger en als het ze dan nog
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