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Vrijheidsfestival About Freedom ‘Op Expeditie’ in Blerick
Basisschoolleerlingen vieren 70 jaar bevrijding
De rondreizende bevrijdingskaravaan About Freedom beleeft op woensdag 3
december een speciale editie in Multifunctioneel Centrum ‘Op Expeditie’.
Samen met de leerlingen van basisscholen De Ontdekking en Natuurlijk
staat het vrijheidsfestival stil bij de bevrijding van Blerick, op deze dag
precies 70 jaar geleden. Tijdens een interactief programma van workshops,
films en groepsgesprekken, staat de beleving van vrijheid centraal. Ook
gaan leerlingen van groep zeven en acht samen met de Limburgse publiciste
Petra Stienen tijdens een talkshow in gesprek over het gevoel van vrijheid.
Het vrijheidsprogramma start woensdagochtend om half negen voor alle leerlingen,
ouders en grootouders bij ‘Op Expeditie’ in Blerick. Begeleid door de Schotse klanken
van een doedelzaak brengt een konvooi van soldaten en militaire voertuigen daar het
vrijheidsvuur. Het overdragen van de fakkel symboliseert het doorgeven van de
vrijheid. De kinderen sluiten hierbij aan met een gedicht en een verhaal.
Tegen half tien gaat in de gymzaal het hoofdprogramma voor de leerlingen van groep
zeven en acht van start. Dit begint met een talkshow voor kinderen en ouders die
bestaat uit shortfilms over vrijheid, een tafelgesprek over de bevrijding van Blerick
onder leiding van de uit Limburg afkomstige publiciste Petra Stienen en een optreden
van de getalenteerde singer- en songwriter Ming (Ming’s Pretty Heroes). Ook wordt
de leerlingen gevraagd om een voorwerp mee te nemen dat voor hen symbool staat
voor de vrijheid.
Hierna volgt een kookworkshop van fooddesigner Ralph Geerts (Ravanello), waarin
met de kinderen de smaken van vrijheid worden bereid, en een muzikale workshop
van zangeres Ming. Daarin is aandacht voor de vrijheid van het maken van muziek
en songteksten die dit in zich dragen. Het programma is om ca. 12.30 uur afgelopen.
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Over About Freedom
About Freedom is een festival dat perspectieven over vrijheid van over de hele
wereld uitwisselt om zo een actuele bijdrage te leveren aan de verdieping van het
begrip vrijheid en de verankering hiervan in Nederland.
Het festival is opgezet omdat het 70 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Het
pop-up evenement maakt een maandenlange reis langs de historische route van de
bevrijders en doet in totaal twaalf steden aan. Daar worden op verschillende
manieren internationale verhalen over vrijheid samengebracht met de lokale historie
van 1940 tot 1945.
About Freedom wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei,
het vfonds en diverse lokale organisaties.

Persvragen
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal u contact opnemen met Ingrid Adriaanse
(Write Now Publicity) via 06 - 45 81 08 95, of via ingrid@aboutfreedom.nl.
Pressroom
Neem voor een overzicht van alle persberichten, foto- en videomateriaal een kijkje in
onze pressroom op: http://aboutfreedomfilmfestival.pr.co/

