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Op 5 mei vieren we de vrijheid! Online of in Park Transwijk, we maken er hoe dan ook iets 

moois van. In deze eerste nieuwsbrief van het jaar maken we het jaarthema van 2022 

bekend, doen we een oproep naar jong muziektalent voor Songs for Freedom en start- en 

scale-ups die mee willen doen met een traject van Innovest. 

 

  

Jaarthema 2022 bekend 

Met het Bevrijdingsfestival Utrecht willen we nadruk leggen op verbinding. Meer dan ooit 

hebben we elkaar nodig. We onderzoeken hoe vrijheid en verbondenheid zich tot elkaar 



 

verhouden, meer dan 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Wat zijn de spanningen die 

hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan 

ook Vrijheid in Verbondenheid. 

 

  

 

Muzikale talenten gezocht voor Songs for Freedom 
Op 5 mei vieren we de vrijheid op het Bevrijdingsfestival Utrecht, een festival waar veel 

waarde wordt gehecht aan de muzikale ontwikkeling van opkomend talent uit de provincie 

Utrecht. Daarom kan jong opkomend muziektalent zich ook dit jaar weer aanmelden voor 

Songs for Freedom. De winnaar, gekozen door een deskundige vakjury, mag op het 

Bevrijdingsfestival 2022 het Sena Performers Podium openen. De winnaars van vorig jaar 

waren Anna Lotte, gekozen door de vakjury en SURED, die de publieksprijs won. Voor 2022 

zijn we op zoek naar muzikanten die hun carrière als professionele muzikant een boost 

willen geven. Aanmelden voor Songs for Freedom kan nog tot 7 februari 2022 via deze link. 

  

 

https://protect-de.mimecast.com/s/eY5VCgpRDPCADYvjTNYKl2?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com


  

 

Vrijheid & Comedy 

Het Bevrijdingsfestival Utrecht is meer dan alleen muziek! In 2019 hebben het Utrecht 

International Comedy Festival (UICF) en het Bevrijdingsfestival Utrecht voor het eerst de 

handen ineengeslagen met het project Vrijheid & Comedy. Dit project richtte zich specifiek 

op jongeren in de leeftijdscategorie 16-23 jaar met de achterliggend gedachte om het thema 

vrijheid op een andere manier te belichten door middel van stand-up comedy. Met humor 

kun je namelijk ook aandacht vragen voor zware thema’s en die bespreekbaar te maken. 

Gemist? Je kan de shows van vorig jaar terugkijken op ons YouTubekanaal. In januari is de 

cursus Vrijheid & Comedy van start gegaan. In deze cursus worden nieuwe comedy talenten 

klaargestoomd voor een optreden op het Bevrijdingsfestival Utrecht  2022. 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/RkAGCjYXgPtnVyzwsRH44S?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com


 

 

Comedian van Vrijheid & Comedy tijdens Bevrijdingsfestival Utrecht 2021  

 

Gezocht: start- of scale-ups voor de living labs op 

Bevrijdingsfestival Utrecht 2022 

De Gemeente Utrecht en Innofest slaan de handen ineen en zijn het ValidatieLab Utrecht 

gestart. Innofest begeleidt start- en scale-ups bij het testen van hun product op het 

Bevrijdingsfestival Utrecht 2022. Hiervoor zoeken we nog start- en scale-ups uit de regio 

Utrecht die zich bezighouden met de thema’s energietransitie en/of gezond gebouwde 

omgeving. Kijk op https://innofest.co/meld-je-aan/ voor meer informatie over het 

programma. 

  

Wil je ook met ons testen in 2022 op Bevrijdingsfestival Utrecht? Aanmelden kan tot 7 maart 

2022.  

 

https://protect-de.mimecast.com/s/5h4qClRZkPU2jzW3iqNDJA?domain=bevrijdingsfestivalutrecht.us4.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/LZWRCk2YjPUOPqDRuQvj0n?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.  
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