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De voorbereidingen voor Bevrijdingsfestival Utrecht 2022 zijn alweer in volle gang. De 

scholenprojecten zullen binnenkort worden opgestart, we zijn op zoek naar beginnende 

artiesten voor de talentenwedstrijd Songs for Freedom en helden die ons willen 

ondersteunen als vrijwilliger.  

 

  

Scholenprojecten 
 

Het Bevrijdingsfestival Utrecht is niet alleen een muziekfestival, maar ook een inhoudelijk 

festival. Met diverse educatieve projecten leveren we een bijdrage aan het maatschappelijk 



 

debat rondom het thema Vrijheid. Een van de onderdelen van het educatief programma is 

het scholenproject Beeldvormen ‘40-’45, een initiatief van de Stichting Beeldvormen en MOB 

Vormgeving & Educatie. Ruim 300 leerlingen en studenten van deelnemende scholen 

hebben prachtige kunstwerken en beelden gemaakt. De selectie van de beste werken is online 

te vinden, en er zijn enkele beelden fysiek te bewonderen in Museum Catharijneconvent. Ook 

maakten HKU-studenten video's over hoe zij vrijheid hebben ervaren in coronatijd. De 

scholenprojecten voor editie 2022 zullen binnenkort weer starten. 

 

 

 

Vrijheid door de ogen van HKU-student Simcha.  

Helden gezocht!  

 

Jaarlijks vieren 45.000 bezoekers de vrijheid op Bevrijdingsfestival Utrecht Dit wordt mede 

mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ons festival. Dankzij deze 

helden krijg jij je drankje bij de bar, wordt het festivalterrein op- en afgebouwd, het publiek 

in goede banen geleid en artiesten naar hun podiumplek begeleid. 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/KggjCmq10PtjEQGAsGUeQT?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/KggjCmq10PtjEQGAsGUeQT?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/kq0eCnR2mPU7MRQKcJQkJJ?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com


 

Wij zoeken nieuwe helden. Ken of ben jij iemand die een kijkje achter de schermen wil 

neme bij een professionele festivalorganisatie? En wil jij graag ervaring opdoen in de 

festivalbranche? Sluit je dan aan bij ons heldenteam. Mail bij interesse 

vrijwilliger@bevrijdingsfestivalutrecht.nl  

 

  

 

Songs for Freedom 

Ook aankomende editie kunnen jonge beginnende artiesten mee doen aan onze 

talentenwedstrijd ‘’Songs of Freedom’’. De winnaar krijgt een plek op het Sena 

Performers podium op 5 mei. Houd onze social mediakanalen en website in de gaten 

wanneer de inschrijving start. Afgelopen jaar won Anna Lotte Songs for Freedom juryprijs 

en Sured won de publieksprijs. Hun winnende nummers zijn op het showcase-kanaal van 

muziekconferentie No Man's Land 2021 te zien.  

 

mailto:vrijwilliger@bevrijdingsfestivalutrecht.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/FoN_CoZ3nPUrxyJBsVDNBO?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com


 

 

Publiekswinnaar Songs for Freedom  

 

Terugkijken 

Wist je dat je een deel van het programma van Bevrijdingsfestival Utrecht 2021 online kan 

terugkijken? Zoals een optreden van de talenten van BOKS Cultuurhuis, De Voel Je Vrij Show 

van muzikanten Freek Zwanenberg en Joost Spanjerberg en het interactieve kindercollege 

‘Vrijheden op de Weegschaal’ van professor Antoine Buyse (hoogleraar rechten van de 

mens) in samenwerking met het Universiteitsmuseum Utrecht.  

 

https://protect-de.mimecast.com/s/8Tu5CqQgp9I8mMGzhNptXI?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/KTdwCr2jq6U8LBX1hNiZD2?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/KEcnCvQnxkI7Mko2cyD3j3?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/PijhCpZ4oPUnXRPvTGEJ3i?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com


 

 

Kindercollege van professor Antoine Buyse in samenwerking met het Universiteitsmuseum Utrecht.  

 

Agenda  

Medio november | Bekendmaking jaarthema 2022 

Eind november | Start aanmeldingen Songs for Freedom 

5 mei 2022 | Bevrijdingsfestival Utrecht 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/yfHBCw0oyltGYwXATQ8gXz?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com


  

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven met het laatste nieuws van het Bevrijdingsfestival Utrecht? Volg 

ons dan op Facebook, Instagram, Twitter & LinkedIn of check onze website!  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Als Bevrijdingsfestival Utrecht houden we je graag op de hoogte van ons programma. 

Wil je deze mail toch niet meer ontvangen of je voorkeuren wijzigen? 

Verander hier je instellingen of schrijf je uit.  

  

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/nCKjCDqXZAt5g8Qnc7lMtq?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/QvTcCEqYXBt3RZKghqOdN_?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/oAU8Cx6pzmS1rWK9sAAXME?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/Ew_lCywqAncr9BE0sk7u2u?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/tWrcCz6r4oSMJjvxTJY74d?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/c4c8CA6RXxSN7DMnHJ6GqP?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/eh-KCBrVXyS7EL3McnKSA3?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com

