
Uitreikingsspeech Parade 2016 
 

Hoogtepunt van het grote Parade Gala is voor de meest opvallende, 
belangwekkende en rake voorstelling van het festival ieder jaar weer de 
uitreiking van De Mus. Ook dit jaar dingen weer meer dan 80 voorstellingen 
mee naar deze felbegeerde bokaal. De directie van de Parade zag al deze 
voorstellingen en werd geraakt door de eigenheid en het bijzondere van 
vrijwel alle podiumkunstwerken die de afgelopen maanden te zien waren in 
de vier steden van de Parade. Voorstellingen die persoonlijke verhalen 
vertelden van sterke individuen, moedige vluchtelingen en 
wereldverbeteraars, klassiekers uit de wereldliteratuur, een requiem, 
reisverhalen, stukken over ouderdom, interviews met sporters en schrijvers, 
muzikale monologen en dramatische dialogen, hartveroverende 
overpeinzingen en zinnenprikkelende beelden. …… 
 
Maar zijn mussen wel met elkaar te vergelijken? Is de ene mus beter dan 
de andere mus? Is een huismus meer waard dan een kastanjemus, of een 
Arabische goudmus of een geelbuikmus, een dikbekmus,  
grijskopmus 
Spaanse mus 
Kaapverdische mus 
Italiaanse mus 
zwartkeelheggenmus 
alpenheggenmus 
bruinruggoudmus 
Kaapse mus 
moabmus 
ringmus 
roestmus 
rotsmus 
eindmus 
pijlmus 
reviaanse roestmus 
Arabische heggenmus 
woestijnmus 
swahilimus 
bleke rotsmus 
kleine rotsmus 
of  
roodstaartwever? 



 
Nee. De een is niet meer waard dan de ander. 
Mussen worden met uitsterven bedreigd omdat er geen ruimte is om nesten 
te maken onder de daken van nieuwe gebouwen.  
 
In een jaar waarin binnen de kunsten weer gekozen moest worden welke 
kunstenaar of welk gezelschap de komende vier jaren mag blijven bestaan, 
besloot de directie van de Parade om niet de ene mus belangwekkender te 
laten zijn dan de andere. In een zomer waar alleen de winnaars lijken mee 
te tellen en verliezers op ‘losersvluchten’ naar huis werden gezet, bleek het 
kloppender om duizend bloemen te laten bloeien. In een festival dat echt 
heel veel authentieke, goed gemaakte, ontroerende, geëngageerde, 
onderhoudende en onvergelijkbare producties kende, kunnen alleen maar 
winnaars zijn. 
 
Daarom gaan er net zo veel mussen als er dit jaar bijzondere en dierbare 
gedreven kunstenaars speelden op de Parade naar net zo veel winnaars 
van de mussen van 2016. En dat geldt ook voor het gouden ei dat we ieder 
jaar uitreiken aan de meest onvergetelijke kindervoorstelling. Ook deze 
ontroerende makers krijgen allemaal een eitje.  
 
Omdat dit festival niet over winnen of verliezen gaat, maar over verbeelding 
en de liefde voor wat klein en kwetsbaar is maar nooit echt zal verdwijnen: 
de kunst en de dappere, gedreven talenten die iedere zomer onder de 
dakpannen vandaan komen om het alledaagse kleur te geven.  
 
Hier staan ze, kom ze straks maar halen.  
 


