JURYRAPPORT DEELNEMERS 2019

Dit jaar werd voor de tweede keer de SouthEast Parade georganiseerd in Amsterdam Zuidoost. Aan de
parade deed een bonte stoet van bewoners verdeeld over 22 groepen kleine en grote groepen mee en
3 bewoners op individueel niveau. Het enthousiasme, talent, diversiteit en eenheidszin spatte er onder
de deelnemers van de parade van af. Niet alleen omdat verschillende nationaliteiten aan de SouthEast
Parade deelnamen, maar ook door de diversiteit die de parade liet zien op gebied van leeftijd, talent,
gender, seksuele geaardheid en fysieke mobiliteit. Niets vormde een belemmering tot deelname, voor
iedereen was er ruimte en respect. De jury was daarvan zwaar onder de indruk.

Beoordelingscriteria
1. Originaliteit & Creativiteit
2. Uitbeelden van het thema 'ZO mooi! - ZO trots!'
3. Enthousiasme & Doorzettingsvermogen
4. Verbinding binnen de groep & met het publiek
5. Afwerking van de kostuums & Duurzaamheid
Om te komen tot een weloverwogen jurering beoordeelden de juryleden individueel de deelnemers op
basis van een puntentelling van 1 tot 10 waarbij een 1 stond voor slecht en een 10 voor uitmuntend.
Met enige trots kan worden vermeld dat er geen cijfers lager dan een 7 zijn gegeven.
Elk jurylid beoordeelde de deelnemers in eerste instantie individueel door ze op verschillende plekken
langs de route op te zoeken. In de beoordelingsvergadering werden op basis van de puntentelling de
uiteindelijke winnaars gekozen. Om te komen tot een unaniem gedragen keuze zijn intensieve discussies
gevoerd want de kwaliteit van deelnemers was hoog.

De prijzen vielen onder vier categorieën
1. Grote groepen: bestaande uit meer dan 25 personen - 3 prijzen: eerste, tweede en derde prijs
2. Kleine groepen - 1 hoofdprijs
3. Maatschappelijk betrokken groepen - 1 hoofdprijs
4. Individueel - 1 hoofdprijs

Eervolle vermelding
De jury had net als vorig jaar een speciale vermelding voor een groep die absoluut opviel door hun inzet
maar jammerlijk genoeg net niet in de prijzen viel. Dit jaar 2019 ging de eervolle vermelding naar het
Platform Gehandicapten Zuidoost (PGZO). Met hun deelname hebben de gehandicapten van Zuidoost
aandacht gevraagd voor het welzijn en welbevinden van mensen met een fysieke beperking en
toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. De eervolle vermelding is op zijn plaats omdat voor de
belangen van mensen met een fysieke beperking absoluut meer aandacht moet komen.
Het enthousiasme dat het platform bovendien tentoonspreidde was een overwinning op zich en hun
daad zette iedereen in Zuidoost aan het denken. Wij bedanken het Platform Gehandicapten Zuidoost
voor hun deelname en hopen unaniem dat de groep er volgend jaar weer bij is.

Drie prijzen grote groepen
De eerste prijs ging naar Yamoré, een inheems Surinaamse groep met een krachtige culturele boodschap. Yamoré strijdt voor de zichtbaarheid van de oorspronkelijke bewoners en culturele erkenning.
De klederdracht benadrukte de trots van de groep. Tijdens de presentatie werd bovendien bloedstollend
mooi gezongen. Yamoré heeft van begin tot het einde van de SouthEast Parade het thema 'ZO mooi! ZO trots!' goed neergezet en naar eigen inzicht prachtig verbeeld. Om die redenen heeft de jury Yamoré
de hoofdprijs toegekend.

De tweede prijs ging naar CuraZo. Op slechts een punt afstand van de eerste prijs heeft CuraZo een
indrukwekkend professionele presentatie laten zien. De puntgave kostuums waren in één woord
fantastisch. Het getuigt van een lange carnavalstraditie die alleen Curaçao eigen is. Door de kleurrijkheid
en het enthousiasme bracht de groep op een indrukwekkende wijze toeschouwers in beweging. De jury
vond het erg jammer dat de groep zich pas later in de Parade voegde. CuraZo heeft terecht een tweede
plaats verdiend.
De derde prijs ging naar Comparsa Sabor Dominicano. De rood-wit-blauwe handgemaakte japonnen die
de vrouwen van Comparsa Sabor Dominicano met veel zwierigheid droegen waren gewoonweg
schitterend. De groep werd opgejaagd door 'El Diablo Conjuelo' maar liet zich daardoor niet van haar stuk
brengen en heeft in een prachtige presentatie de trots van de Dominicaanse gemeenschap laten zien.
Een mooie winst voor Comparsa Sabor Dominicano die als culturele groep van steeds grotere betekenis is
voor haar achterban in Zuidoost.

Hoofdprijs kleine groepen
De Accu Fanfare is een multicultureel straatorkest. De blazers en percussionisten speelden muziek uit
alle windstreken en bleven van begin tot eind de aandacht van het publiek opeisen. En terecht, want
naast muzikale hoogstandjes was ook het showelement helemaal top. De Accu Fanfare is een aanwinst
voor de SouthEast Parade en past uitstekend bij het straatbeeld van Amsterdam (Zuidoost).

Hoofdprijs maatschappelijk betrokken groepen
De SouthEast parade is van mening dat naast de culturele rijkdom van zuidoost ook aandacht moet zijn
voor maatschappelijk relevante doelen. De jury is daarom erg blij dat LGBTQ Zuidoost ook dit jaar weer
aan de parade deelnam. LGBTQ Zuidoost bracht onder de aandacht dat verkeerde beeldvorming, gebrek
aan acceptatie en intolerantie de emancipatie van LGBTQ'ers in de weg kan staan. Zij hebben dankzij hun
deelname een stap gezet richting dialoog. Bovendien was er naast diversiteit op gebied van LGBTQ ook
diversiteit op gebied van leeftijd, achtergrond en mobiliteit. LGBTQ Zuidoost is absoluut divers en
inclusief.

Hoofdprijs individuele deelnemers
Comparsa Sabor Dominicano werd achtervolgd door 'El Diablo Conjuelo' die in de Dominicaanse cultuur
de duivel verbeeld. Angstwekkend maar zonder horror want het kostuum was prachtig en de rol van
Diablo werd van begin tot eind overtuigend maar met mededogen gespeeld. De jury was zwaar onder de
indruk van zijn performance.

Tot slot
De jury vond het een eer om dit te mogen doen. Er is enthousiast, inhoudelijk, professioneel en
inspirerend samengewerkt. Alle 4 de juryleden hebben te kennen gegeven in 2020 weer als jurylid
beschikbaar te zijn.
Voor verdere evaluatie is de secretaris van de jury mevrouw Rubina Boasman, beschikbaar.
Wij wensen de organisatie heel veel succes en danken u voor de gelegenheid een steentje bij te dragen
aan een mooier en trotser Amsterdam (Zuidoost).
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