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Succesvolle aftrap van About Freedom on tour in Breda 

Rondreizend vrijheidsfestival ter viering van 70 jaar bevrijding  

 
About Freedom is vandaag officieel begonnen aan haar tocht door 

Nederland. Het vrijheidsfestival werd vanmiddag met ruim 1.000 bezoekers 
druk bezocht en beleefde daarmee een succesvolle eerste editie in het 

stadhuis in Breda. De organisatie spreekt van een overweldigende opkomst 
en een bijzonder mooie start van de geplande tour door het land. Het pop-
up evenement maakt na vandaag 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. 

Officiële opening 
Het vrijheidsprogramma van About Freedom werd vanmiddag in een bomvol stadhuis 

officieel geopend door Miriam Haagh, wethouder zorg, wijkontwikkeling, welzijn en 
onderwijs. Bezoekers konden hier vervolgens de hele middag terecht om gezeten 
aan keukentafels internationale shortfilms over vrijheid te bekijken, smaken van 

vrijheid te proeven in gerechtjes van fooddesigner Ralph Geerts en vooral ook om 
met elkaar in gesprek te gaan over de ware betekenis van vrijheid. Speciaal voor 
kinderen werd de ‘Freedom River Game’ gelanceerd en natuurlijk was er livemuziek, 

verzorgd door Music Generations en Arie Mosies, frontman van de in jaren ‘50/’60 
populaire band ‘The Rocking Teens’.  

Duitse film première 

Het About Freedom festival beleefde vanmiddag ook de première van een korte film 
over de Tweede Wereldoorlog van een Duits gezin. In de film vertellen grootouders 
hun dochter en kleinkinderen het aangrijpende verhaal over hoe hun vaders moesten 

vechten aan de kant van de Duitsers, waarbij één van hen nooit meer terugkeerde. 
Kleindochter en filmmaakster Maren Gedenk was samen met haar ouders en broer 
aanwezig om onder leiding van Willem Bruls mee te praten in een plenair debat over 

vrijheid.   

Internationale films 
Het hoofdprogramma bestond vandaag uit twee talkshows over vrijheid, die zijn 

gebaseerd op de zogeheten ‘Kitchen Table Series’; een serie van 13 korte 
internationale films uit 10 landen waarin mensen van verschillende generaties aan de 
keukentafel praten over de ware betekenis van vrijheid en verzet. Naast de Duitse 

film werden vandaag ook de films uit Nederland, Polen, Chili en Indonesië getoond, 
wat vervolgens leidde tot een mooie en soms ook emotionele dialoog in de zaal. 
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Noot voor de pers: 

Oproep: Lokale verhalen 

About Freedom is op zoek naar lokale verhalen en symbolen. De organisatie nodigt 
het publiek van harte uit om beeltenissen, gedichten en/of andere voorwerpen die 
symbool staan voor vrijheid mee te nemen naar het festival, waar deze worden 

tentoongesteld en meereizen naar de opeenvolgende steden. Ook kunnen mensen 
hun eigen short films over vrijheid (maximaal 3 minuten) insturen. Een selectie zal 
worden vertoond tijdens het festival. Voor meer informatie en aanleverspecificaties: 

www.aboutfreedom.nl.   
 
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. 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 te participeren in het project. Voor het 

vrijblijvend bespreken van de diverse mogelijkheden kunnen geïnteresseerden 

hiervoor contact opnemen met Lidwien Hupkens via Lidwien@aboutfreedom.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 ingrid@aboutfreedom.nl.  

 

Pressroom 

Neem voor een overzicht van alle persberichten, foto- en videomateriaal een kijkje in 

onze pressroom op: http://aboutfreedomfilmfestival.pr.co/ 
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