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Vrijheidskaravaan About Freedom strijkt neer in de Noorse Zeemanskerk 

 

Marokkaanse filmpremière in Rotterdam 
 
ROTTERDAM - De vrijheidskaravaan About Freedom strijkt op Bevrijdingsdag  

5 mei neer in Rotterdam. Daar presenteert het festival onder meer de première 

van de korte film over singer/songwriter en ex-activist Abdelmalek El 

Andaloussi. Hij stelde de onderdrukking van zijn hele generatie onder het 

regime van Hassan II aan de kaak, maar werd daarvoor opgepakt.  

 

About Freedom is een festival over vrijheid dat speciaal 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 via films, gesprekken en muziek internationale verhalen over vrijheid 

samengebracht met de lokale historie van 1940 tot 1945. 

 

Keukentafelgesprekken met Petra Stienen 

 

Symbool voor het evenement staat de keukentafel. Aan die tafel vinden onder leiding van 

publiciste Petra Stienen gesprekken plaats over de ware betekenis van vrijheid. 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.  

 

Vrijheidsmuziek 

 

Speciaal te gast aan tafel is singer/songwriter en ex-activist El Andaloussi. Hij stelde met 

zijn muziek de onderdrukking van een hele generatie aan de kaak. Dat werd niet 

gewaardeerd door het regime. De muzikant belandde daarom in de cel. Na zijn vrijlating 

ontmoette hij Hamid El Hadri, frontman van de beroemde Marokkaanse band Mazagan. 

Samen nemen ze het ´verboden nummer´ Andaloussi op, dat ten tijde van het regime 

niet mocht worden gezongen. Andaloussi durfde dat ook jaren niet meer. Echter nu geeft 

hij zijn nummer over vrijheid door aan de nieuwe generatie. Bij About Freedom brengen 

beide mannen dit voor het eerst samen ten gehore. Het verhaal werd speciaal voor About 

Freedom verfilmd door Filmmaker Ahmed Said Kadiri en beleeft in Rotterdam haar 

première.  

 

Invloedrijk 

 

Te gast in Rotterdam is ook zangeres en filmmaakster Rajae El Mouhandiz. Zij is volgens 

de kenners één van invloedrijkste moslim zangeressen in de wereld. Voor die lijst van 

500 vooraanstaande moslims werd ze al zes keer op rij genomineerd. Ook schuiven 

popzangeres Ming (Ming’s Pretty Heroes) en haar vader Twjan Oei aan om te praten over 

hun komst naar Nederland vanuit Indonesië en over de tijd dat Indonesië een kolonie 

was van Nederland. Naast gesprekken wordt ook de smaak van vrijheid opnieuw 

‘beproefd’ met gerechten van fooddesigner Ralph Geerts en zijn er live optredens van 

onder andere Rajae en Ming zelf om de vrijheid te vieren. 

 



Het programma in Rotterdam is onderdeel van het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Het 

wordt georganiseerd in samenwerking met de organisatie LOKAAL dat aansluitend een 

vrijheidsdebat onder leiding van Abdellah Dami organiseert. Daar schuiven onder 

anderen Nourdin el Ouali (NIDA), Jerry Lampen (oorlogsfotograaf) en Vincent Cardinaal 

(schrijver en medeoprichter Vers Beton) aan voor een levendige dialoog over vrijheid. 

 

Vrijheid 

 

De vrijheidstour About Freedom kent een succesvol eerste half jaar waarin het startsein 

werd gegeven op zondag 26 oktober in Breda. Vervolgens werden plaatsen bezocht als 

Vlissingen, Zierikzee, Blerick, Venlo, Zutphen, Groningen en Borger. Daar werden vaak 

intieme en emotionele gesprekken gevoerd over wat vrijheid nu eigenlijk is. Maar de 

meeste gasten diepten vooral verhalen op over de onvrijheid die zij zelf hebben beleefd.  

 

De mensen waarvan de vrijheid was afgenomen zagen bezoekers terug in korte films van 

over de hele wereld, die  speciaal voor About Freedom zijn gebundeld in een prachtige 

filmreeks genaamd de ‘Kitchen Table Series’. Zo kwamen er films uit onder andere 

Duitsland, Egypte, Marokko, Zuid-Afrika en Chili. Vaak waren de geïnterviewden zelf 

aanwezig om hun vaak aangrijpende verhaal te doen over de onderdrukking die zij 

hadden beleefd. In een ander geval vertelden de makers hun verhaal over de film die ze 

opnamen.  

 

About Freedom sluit haar vrijheidstour af op Oerol Terschelling. Daar strijkt het festival 

van 12 t/m 21 juni op toepasselijke wijze neer in het bunkercomplex dat tijdens de 

Tweede Wereldoorlog onderdeel was van de TigerStellung iets ten oosten van 

seinpaalduin bij West. 
 
- EINDE PERSBERICHT –  
 

 

 
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. About Freedom wordt mede 

mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité, het vfonds en diverse lokale 
organisaties. 

Kitchen Table Series 

Het hart van het festival wordt gevormd door de zogeheten ‘Kitchen Table 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. www.vimeo.com/aboutfreedom. 

 
 
 

___________________________________________________________________
Noot voor de pers, niet ter publicatie: 
Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle films op www.aboutfreedom.nl  
en www.vimeo.com/aboutfreedom. 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: T. 06 –45 810895, E. Ingrid@aboutfreedom.nl. 
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