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Tien dagen lang gesprekken en films over vrijheid en onvrijheid 
 

Vrijheidsfestival About Freedom sluit af op Oerol 
Terschelling 
 

Het Oerolfestival, van 12 tot en met 21 juni, staat dit jaar deels in het teken van 

de bevrijding. Terschelling krijgt tien dagen lang de vrijheidskaravaan About 

Freedom op bezoek, een reizend festival dat in het kader van 70 jaar bevrijding 

de route van de bevrijders volgt. Op het eiland wordt een Duitse bunker 

opgezocht om aan een mobiele keukentafel onder meer gesprekken te voeren 

over vrijheid. 

 

About Freedom is een festival dat perspectieven over vrijheid van over de hele wereld 

uitwisselt. Het festival wil het begrip vrijheid onder meer doorgeven aan de hand van 

persoonlijke verhalen. Dat is wat About Freedom in de praktijk uitvoert, met korte films 

over vrijheid en bijzondere gesprekken aan de keukentafel.  

 

Commandopost 

 

Op Terschelling strijkt About Freedom op toepasselijke wijze neer in het bunkercomplex 

dat tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel was van de TigerStellung iets ten oosten 

van seinpaalduin bij West. Het bunkercomplex deed destijds dienst als commandopost 

om de Duitse jagers vanuit Leeuwarden naar de vijandelijke vliegtuigen te sturen. Tien 

dagen lang worden hier korte films vertoond over vrijheid en worden verbindingen gelegd 

tussen de lokale historie en de betekenis van vrijheid anno nu wereldwijd. 

 

About Freedom wordt tevens opgenomen in het Expeditie programma waar bezoekers 

zich op kunnen inschrijven. In de bunker gaat onder anderen presentatrice Petra Stienen 

in gesprek met theatermakers en kunstenaars die te gast zijn bij Oerol. ,,Zij praat 

ondermeer over vrijheid als inspiratiebron voor de kunstvorm die zij kiezen. Ook gaan we 

op zoek naar ‘eilanders’ zelf die de oorlog en de bevrijding van dichtbij hebben 

meegemaakt’’, aldus de festivalorganisatie.   

 

Naast gesprekken wordt  ook de smaak van vrijheid opnieuw ‘beproefd’ met gerechten 

van fooddesigner Ralph Geerts en zijn er live optredens van onder andere singer-

/songwriter Ming (Ming’s Pretty Heroes) om de vrijheid te vieren. 

 

 

 



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.  

 

De volgende stops van About Freedom in aanloop naar Oerol Terschelling zijn in Den 

Haag (23 april), Rotterdam (5 mei) en Arnhem (19 mei). Kijk voor meer informatie op: 

www.aboutfreedom.nl.  

 
- EINDE PERSBERICHT –  

 
 
 
 
___________________________________________________________________
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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