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Petra Stienen bij About Freedom 
 

 

Het reizend vrijheidsfestival About Freedom heeft publiciste, Arabist en 
voormalig diplomate Petra Stienen weten te strikken als gespreksleider 

tijdens de stops die de karavaan overal in Nederland maakt. Stienen treedt 
zaterdag 8 november in Vlissingen voor het eerst op als debatleider. Net als 
in de andere steden en dorpen voert ze daar gesprekken aan de mobiele 

keukentafel. 
 

About Freedom – opgezet omdat het 70 jaar is geleden dat Nederland werd bevrijd - 
beleefde zondag 26 oktober in Breda de eerste editie. Deze drukbezochte start gaf 
direct aan dat mensen nog steeds de behoefte hebben om te praten over vrijheid; 

wat dat is om te moeten missen. 
 
De karavaan probeert op allerlei manieren die vrijheid opnieuw te beleven, afgezet 

tegen gevangenschap. Dat gebeurt onder meer door verschillende films te laten zien 
over mensen die overal in de wereld vrijheid hebben moeten missen. Ook wordt de 
smaak van vrijheid opnieuw ‘beproefd’. 

 
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 gesprekken over vrijheid vinden plaats aan de mobiele keukentafel. Daar worden 

mensen uit de plaatselijke gemeenschap en daarbuiten uitgenodigd om deel te 
nemen aan de dialoog. In Vlissingen zitten professor Barbara Oomen, decaan van het 
University College Roosevelt, Maaike de Wolf, ooggetuige van het verschrikkelijke 

bombardement in 1944 op Biggekerke en zangeres Ai Ming Oei die speciaal voor 
haar vader een lied over vrijheid schreef, aan tafel.  
 

"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.  
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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.  

About Freedom is ontstaan uit een winnende pitch in het kader van de Nationale 
Start Viering 5 mei 2012. Op 5 mei 2013 organiseerden initiatiefnemers Lidwien 

Hupkens (Stroom Breda), Peter Roepman (Intertent) en Barbara van den Bogaard 
(UmaMedia) een succesvolle eerste editie van het festival in het Chassé Theater in 
Breda. Het bestuur wordt gevormd door: Miriam Gilissen, Michiel Scheffer en Anke 

Vervoord. 

Oproep participanten 

Gemeenten en het bedrijfsleven die de initiatieven van About Freedom een warm 

hart toedragen zijn van harte uitgenodigd om mee te participeren in het project. 

Voor het vrijblijvend bespreken van de diverse mogelijkheden kunnen 

geïnteresseerden hiervoor contact opnemen met Lidwien Hupkens via 

Lidwien@stroombreda.nl.  

 

Persvragen 

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal en voor de mogelijkheden m.b.t. 

mediaparticipatie kunt u contact opnemen met Ingrid Adriaanse  

(Write Now Publicity) via 06 - 45 81 08 95, of via ingridadriaanse@gmail.com. 

Of neem een kijkje in de pressroom. 

 

Pressroom 

http://aboutfreedomfilmfestival.pr.co  

 

 

 

 

mailto:Lidwien@stroombreda.nl
mailto:ingridadriaanse@gmail.com
http://aboutfreedomfilmfestival.pr.co/

