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About Freedom komt ook naar Zeeland
Reizend vrijheidsfestival viert 70 jaar bevrijding
About Freedom is met een drukbezochte eerste editie in Breda op zondag 26
oktober officieel begonnen aan haar tocht door Nederland. Het festival is
opgezet omdat het 70 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Het popup evenement maakt een maandenlange reis langs de historische route van
de bevrijders en doet in totaal twaalf steden aan.
About Freedom ook naar Zeeland
Op zaterdag 8 november trekt de reizende karavaan naar Vlissingen. De maand
waarin Walcheren in 1944 werd bevrijd. Ook maakt het pop-up festival in die maand
alvast een uitstapje naar Schouwen-Duiveland dat pas veel later in mei 1945 werd
bevrijd. Om te vieren dat dan precies 25 jaar geleden de Berlijnse Muur viel, wordt
9 november een stuk van de Muur op het Havenplein in Zierikzee tentoongesteld.
Speciaal in dit kader is About Freedom op 22 november te gast in Zierikzee, waar op
verschillende manieren internationale en lokale verhalen over vrijheid worden
samengebracht.
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. Ook wordt het publiek uitgenodigd
beeltenissen, films, gedichten en/of andere voorwerpen die symbool staan
voorvrijheid mee te nemen naar de festivallocaties. Deze worden tentoongesteld en
reizen mee naar de steden die de bevrijdingskaravaan aandoet.
Kitchen Table Series
Het hart van het festival wordt gevormd door de zogeheten ‘KitchenTable Series’;
een serie van 13 korte films uit 10 landen waarin mensen van verschillende
generaties aan de keukentafel praten over de ware betekenis van vrijheid en verzet.
Een serie van veelal persoonlijke en aangrijpende verhalen, uit onder andere
Duitsland, Egypte, Zuid-Afrika, Chili en Marokko die ook het publiek ter plaatse
uitnodigt tot een dialoog over vrijheid en onvrijheid.
De smaak van vrijheid
Tegelijkertijd worden aan die mobiele keukentafel door fooddesigner Ralph Geerts
gerechten klaargemaakt die smaken naar vrijheid. Aansluitend wordt er onder leiding
van een gespreksleider verder gepraat over de inhoud van de films. Voor de jongere
bezoekers is er een vrijheidsgame. Ook is er livemuziek.

Het programma | 8 november2014 | Willem III Vestzaktheater| Vlissingen
14.00–17.00uur

15.00–16.30uur

Doorlopend programma in de exporuimte (Willem III) met
shortfilms, livemuziek, talkshows en the taste of freedom by
Ravanello. Voor kinderen (9-12jaar) is er de Freedom River
Game (computerspel met consoles) en ‘Wereldvlag
tekenen’.
Plenair programma over vrijheid Een talkshow o.l.v. Petra
Stienen naar aanleiding van de shortfilms uit Spanje en ZuidAfrika, gebaseerd op de Four Freedoms van de Four Freedom
Awards. Live keukentafelgesprek met een Zeeuwse familie en
livemuziek verzorgd door Music Generations en singer-en
songwriter Ai Ming Oei van Ming’s Pretty Heroes.

___________________________________________________________________
Het programma | 22november2014 | Hotel De Wildeman| Zierikzee
14.00–17.00uur

15.00–16.30uur

Doorlopend programma in het restaurant en de achterzaal van
Hotel-restaurant De Wildeman met shortfilms, livemuziek,
talkshows en the taste of freedom by Ravanello op het gezellige
festivalterras op het Havenplein. Voor kinderen(9-12 jaar) is er
de Freedom River Game (computerspel met consoles) en
‘Wereldvlag tekenen’.
Plenair programma over vrijheid Een talkshow o.l.v. Petra
Stienen naar aanleiding van de shortfilms uit Duitsland, Polen en
Egypte. Het live keukentafelgesprek staat in het perspectief van
de komst van een deel van de Berlijnse muur naar Zierikzee.
Livemuziek verzorgd door Music Generations en singer-en
songwriter AiMing Oei van Ming’s Pretty Heroes.

Vrijheid geef je door
About Freedom ontvangt graag brieven en/of e-mails met persoonlijke verhalen over
vrijheid op verhalen@aboutfreedom.nl. Ook kan men een zelf een shortfilm over
vrijheid (maximaal 3 minuten) uploaden via de website van About Freedom. De
organisatie neemt alle verhalen mee op reis zodat zij uitgroeien tot een prachtige en
waardevolle collectie van vrijheidsverhalen. Want, vrijheid geef je door.
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
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About Freedom
T. 06 –45 810895
E. Ingrid@aboutfreedom.nl
I. www.aboutfreedom.nl
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