
 

 

 

About Freedom hervat vrijheidstour 2015 in Venlo 

 
De rondreizende bevrijdingskaravaan About Freedom hervat op zondag 1 maart 

in Venlo haar tocht door Nederland. In het Kunstencentrum staat het 

vrijheidsfestival stil bij de bevrijding van Venlo, op deze dag precies 70 jaar 

geleden. Symbool voor het festival staat de keukentafel. Aan die tafel vinden 

onder leiding van de uit Limburg afkomstige Petra Stienen gesprekken plaats 

over de bevrijding van toen en de betekenis van vrijheid anno nu wereldwijd. Te 

gast is onder andere fotograaf Brendan van den Beuken. Hij portretteerde 

dertig oorlogsveteranen en stelt deze tentoon in het naastgelegen Museum van 

Bommel van Dam.  

Het delen van verhalen 

Het delen van verhalen is de verbindende factor tussen generaties en verschillende 

culturen. Om die reden wil About Freedom via de dialoog bezoekers prikkelen om hun 

verhaal over vrijheid te vertellen. Dat gebeurt onder meer door verschillende korte films 

te laten zien over mensen die overal in de wereld vrijheid hebben moeten missen en met 

talkshows over vrijheid, die worden gevoerd aan de mobiele keukentafel. Ook wordt daar 

de smaak van vrijheid opnieuw ‘beproefd’ met gerechten van fooddesigner Ralph Geerts. 

Er zijn live optredens van singer- en songwriter Ming (leadzangeres van Ming’s Pretty 

Heroes) en Numidia el Morabet en haar vader, bekend van hun gezamenlijk optreden bij 

het afscheidsevenement voor prinses Beatrix in september 2013.  

 

Petra Stienen gespreksleider 

De uit Limburg afkomstige  publiciste, Arabiste en voormalig diplomate Petra Stienen is 

vaste gespreksleider tijdens de stops die de karavaan overal in Nederland maakt.   

Stienen was meer dan 10 jaar werkzaam in het Midden-Oosten, onder meer op de 

Nederlandse ambassade in Caïro en Damascus. Door haar ervaringen in de Arabische 

wereld weet zij dat leven in vrijheid lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom 

verbindt zij zich graag aan About Freedom, juist omdat in dit festival de verhalen uit onze 

eigen geschiedenis samenvallen met die van mensen uit de hele wereld die op hun eigen 

manier verlangen naar vrijheid.  

 

"De vreugde over de vrijheid die ons land 70 jaar geleden terugwon, mag niet verhullen 

dat die vrijheid nog lang niet voor iedereen in andere delen van de wereld binnen 

handbereik is. Door het verbinden van onze verhalen verbinden we ons met de strijd 

voor vrijheid dichtbij en ver weg" aldus Petra Stienen.  

 

Het programma  

13.00 – 16.30 uur Doorlopend programma met shortfilms, livemuziek, talkshows en 

    ‘de smaak van vrijheid’ bereid door Ravanello (fooddesigner Ralph 

    Geerts) in de mobiele festivalkeuken. Voor kinderen(9-12 jaar) is er 

    de Freedom River Game (computerspel met consoles)  

13.30 – 14.30 uur   Plenair programma over vrijheid. Een talkshow o.l.v. Petra  

    Stienen naar aanleiding van de shortfilms uit the Kitchen Table 

    Series, met o.a. een film uit Indonesië en een preview van de  

    Marokkaanse film die op 5 mei in première gaat tijdens het  

    Bevrijdingsfestival in Rotterdam. Te gast aan tafel is o.a. fotograaf  

    Brendan van den Beuken en een veteraan uit Limburg. Livemuziek  

    verzorgd door Music Generations en Ming’s Pretty Heroes. 

15.00 -16.00 uur  Keukentafelgesprekken aan de hand van shortfilms.  
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Over About Freedom 

About Freedom is een festival dat wereldwijde perspectieven over vrijheid uitwisselt om 

zo een actuele bijdrage te leveren aan de verdieping van het begrip vrijheid en de 

verankering hiervan in Nederland. About Freedom on tour is opgezet omdat het 70 jaar 

geleden is dat Nederland werd bevrijd. Het festival maakt hiermee een maandenlange 

reis langs de historische route van de bevrijders en doet in totaal twaalf steden en 

dorpen aan. Daar worden op verschillende manieren internationale verhalen over vrijheid 

samengebracht met de lokale historie van 1940 tot 1945.  

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle films op www.aboutfreedom.nl en 

www.vimeo.com/aboutfreedom. Volg ons ook op Facebook en Twitter. Voor meer 

informatie en/of beeldmateriaal kunt u ook terecht in de About Freedom Pressroom: 

http://aboutfreedomfilmfestival.pr.co/ of neem contact op met:  

 

Ingrid Adriaanse  

Pers & Publiciteit 

 

About Freedom 

T. 06 –45 810895  

E. Ingrid@aboutfreedom.nl  

I. www.aboutfreedom.nl 

 

 
 

About Freedom wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité, 

het vfonds en diverse lokale partijen 
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