
Onder de slogan ‘Geef vrijheid door’ roept Bevrijdingsfestival 
Utrecht in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
iedereen op om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid.

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema 
dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Het 
jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te 
verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te 
brengen met de actualiteit wereldwijd. In voorgaande jaren zijn er 
verschillende thema’s voorbij gekomen.
De komende jaren doet het Nationaal Comité een appèl op ie
dereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de 
noemer ‘Geef vrijheid door’. Het jaarthema van 2019 luidt: in Vrij
heid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4en5 mei 
aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Bovendien 
zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het 
Nationaal Comité heeft Khadija Arib, voorzitter van de Tweede 
Kamer, gevraagd om de jaarthematekst te schrijven. De jaar
thematekst aangevuld met gastbijdragen, verzamelde artikelen 
en cartoons zijn te lezen op www.4en5mei.nl

COMEDY & VRIJHEID
Een van de belangrijkste kenmerken van een rechtstaat is vrij
heid. Vrijheid om te doen wat je wil en om te zeggen wat je denkt. 
Tegelijkertijd is humor een van de beste middelen om aandacht 

te vragen voor zware thema’s en deze bespreekbaar te maken. 
Vandaar dat het Bevrijdingsfestival Utrecht en het Utrecht Inter
national Comedy Festival (UICF) de handen ineen hebben gesla
gen en een traject hebben opgezet voor jongeren (1623 jaar). 
De deelnemende jongeren kregen een 7weekse cursus waarin 
zij kennis hebben gemaakt met de moderne podiumkunst stand
up comedy. Daarnaast hebben ze geleerd hoe ze met behulp van 
comedy het thema vrijheid kunnen behandelen in het breedste 
zin van de het woord. Hun eerste publieke optreden vond plaats 
in een volle zaal in TivoliVredenburg tijdens het UICF afgelopen 
maart. Ben je benieuwd hoe de deelnemers hun act verder heb
ben ontwikkeld? Kom naar het Vrijheidspodium op 5 mei!

SAMENWERKING MET VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN
Ook dit jaar werkt Bevrijdingsfestival Utrecht weer met verschil
lende opleidingen zoals HKU en het ROC MiddenNederland. 
Studenten hebben gewerkt aan animaties, interviews en filmpjes. 
Op social media en de website www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl 
zijn alle prachtige resultaten te zien.
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GEEF VRIJHEID DOOR
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KRAANTJE PAPPIE (13.00-13.30) VALENTINO, WINNAAR UPP (13.00-13.20)

UITREIKING SCHOLENPROJECT (12.50-12.55)

VRIJHEIDSCOLLEGE NATASCHA VAN WEEZEL
(13.30-14:00)

BIBLIOTHEEK UTRECHT ‘WAARGEBEURD!
VERHALEN OVER VRIJHEID’ (14.30-15.00)

CULTUURHUIS KANALENEILAND (15.05-15.55)

COMEDY & VRIJHEID (16.00-16.30)

YALLAH YALLAH (17.00-19.00)

PANN (19.00-21.00)

MAHABE137 (21.00-23.00)

PRESENTATIE: REAZUN PRESENTATIE: SIEP VAN RIJSWIJK 

ALLE TIJDEN ONDER VOORBEHOUD. ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE: BEVRIJDINGSFESTIVALUTRECHT.NL

KOSELLECK BIG BAND
MET ELLEN TEN DAMME (14.00-14.30)

FENG SUAVE (13.50-14.30)

A MILI (15.00-15.40)

JAGD (16.10-16.50)

LEAFS (17.15-17.45)

FIGGIE (18.15-19.00)

DONNA BLUE (19.30-20.20)

SHEILA & THE KIT (20.50-21.40)

EUT (22.10-23.00)

THOMAS AZIER (15.00-16.00)

JONNA FRASER (16.30-17.15)

THROES + THE SHINE (17.45-18.30)

MARIO BATKOVIC (18.45-19.15)

BETTIE SERVEERT (19.35-20.15)

ALTIN GÜN (20.45-21.30)

2 MANYDJ’S (DJ SET) (22.00-23.00)

Ook is weer volop te beleven op het Talentenpodium, gecureerd in samenwerking met dB’s
en 3voor12. De bands op het Talentenpodium zijn bij druk van deze krant nog niet bekend.

Foto: Annemiek van der Kuil – PhotoA.nl

PRESENTATIE: FRISO WIERSUM 

Studenten HKU / Alex van der Aa, Janneke As, Nick Rutten, Damiët Anijs en Nahuel Garcia


