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Na drie jaar konden we eindelijk weer als vanouds 

de vrijheid vieren op de Pettelaarse schans in 

’s-Hertogenbosch! Met 26.000 bezoekers was de schans 

drukker dan ooit, een prachtige voorjaarszon gaf 5 mei 

2022 een heerlijke temperatuur en de viering van de 

Nationale Start in Noord-Brabant bracht bijzonder bezoek 

naar het festival. De betrekkelijkheid van vrijheid, waarbij de 

oorlog in Oekraïne een actueel voorbeeld van is, gaf extra 

lading aan deze Bevrijdingsdag.

Na een indrukwekkend ochtendprogramma 

ontsteekt minister-president Mark Rutte samen met 

kinderburgemeester Noah Verwaal en burgemeester Jack 

Mikkers van ’s-Hertogenbosch het Vrijheidsvuur vanaf 

De minister-president krijgt daarna van voorzitter Frans 

van Dooremalen een rondleiding over het festival, samen 

met de rest van de kopgroep : Commissaris van de Koning 

Ina Adema, burgemeester Jack Mikkers, voorzitter van 

het Nationaal Comité Wim van der Donk en directeur van 

het Nationaal Comité Ariane de Jong. Daarbij spraken 

zij met een delegatie jonge koks van de Vrijheidslunch, 

opende Mark Rutte de nieuwe DJ stage Buitengewoon 

en bezochten zij twee deelnemers van het Plein van de 

Vrijheid: Blik op Vrijheid en COC Noord-Brabant.

De Freedom Band 2022 sloot direct aan op het 

optreden van Duncan Laurence, met dit jaar Vicky van 
Zijl, Rochelle Perts en Bas Soetens als lead vocals on 

stage voor de Brabantse (thuis)gelegenheids-

rockformatie.

Daarna volgde de Spaanse feestband Muyayo Riff, 

gesponsord door Vuelta Holanda i.s.m. Bevrijdingsfestival 

Utrecht, waardoor het veld nog meer in zomerse sferen 

kwam. The Lafontaines gaven alles in hun energieke en 

gedurfde optreden en het ook Schotse Skerryvore zette 

een unieke combinatie van folk, rock en jazz neer. De 

ervaren drumformatie Sloper gaf met hun classic heavy 

de mainstage. Dit jaar nog meer een eyecatcher, want er 

is gezorgd voor een overkapping, waarmee de mainstage 

zich ontwikkelt tot een volwassen, en weersonafhankelijke, 

festivalstage.

Het vuur was dit jaar weer vanuit Wageningen naar Brabant 

gebracht door de Atletiek Vereniging Generaal Michaëlis uit 

Best. Onder toeziend oog van Ambassadeur van de Vrijheid 

Duncan Laurence en het in grote getalen toegestroomde 

publiek wordt het Vrijheidsvuur ontstoken, waarna Duncan 

zijn eerste optreden van de dag vervolgt. Jong en oud 

genieten van deze Songfestivalheld, en de vlam brandt nog 

de hele dag middag op het terrein.

classic rock sound een stevige show. Een graag gezien 

gast op de mainstage van BFB is My Baby, die ook dit 

jaar weer een prachtig optreden neerzetten. BFB sloot af 

met de tweede Ambassadeur van de Vrijheid Donnie. De 

volgepakte tent ging helemaal los op zijn hollandse raps en 

gast Willie Wartaal was de kers op de taart van het jonge 

publiek!

HET 
BEVRIJDINGSFESTIVAL 
BRABANT 2022 WAS 
ONVERGETELIJK. 

https://www.youtube.com/watch?v=PZUPKornj7Q


SENA 
PERFORMERS 
STAGE
In samenwerking met SENA werd ook dit jaar weer 

talentenpodium neergezet, met opvallende (on)bekende 

talenten. Dion Cooper trapte af met een rustige set in de 

middagzon, waarna Loupe en Ten Times a Million hun plek op 

de talentstage eer aan deden. 

Ook de avondacts Makas, Shishani & Miss Catharsis en Cut_ 

brachten diversiteit en sfeer naar het festival.

SCHOLENPROJECT
“HOE VIER JE VRIJHEID” 

Samen met Design-a-thon Works heeft Bevrijdingsfestival 

Brabant een challenge uitgeschreven: een creatief project 

voor kinderen tussen 8 en 12 jaar voor in de klas, waarbij 

de kinderen werd gevraagd manieren aan te dragen hoe zij 

vrijheid zouden willen vieren. 

Op een creatieve manier maken de kinderen kennis met 

het thema Vrijheid, onder leiding van hun eigen leerkracht 

of een facilitator verzorgd door Bevrijdingsfestival Brabant. 

De kinderen werken samen, denken creatief na en worden 

geïnspireerd. Zij bedenken individueel of in groepjes een idee 

en zenden hun ideeen in schets of video in. 

Alle 873 scholen in Noord-Brabant zijn direct benaderd 

en vanuit de organisatie van de Nationale Start in Oss is 

extra aandacht voor het project gegenereerd bij de Osse 

basisscholen. Het is niet concreet te maken hoeveel scholen 

er uiteindelijk hebben deelgenomen, maar van een aantal 

bijzondere inzendingen is deze videocompilatie gemaakt. 

Deze is ook een aantal keer getoond op de mainstage op het 

Bevrijdingsfestival Brabant.

BUITENGEWOON
DJ’s op het Bevrijdingsfestival Brabant. Samen met een enthousiast 

jong programmeer- en productieteam zijn we de uitdaging aan gegaan. 

En met resultaat. Buitengewoon deed zijn naam op alle fronten eer 

aan: het publiek hing met de benen buiten en het leek al meteen alsof 

het podium er altijd gewoon geweest was. Nadat DJ Matt Ardeo de area 

officieel geopend had met Mark Rutte, werd er gedanst tot in de late 

uurtjes met de Keezus Christus, Matt, Jonna en TopH.

FAMILIE VRIJHEIDSPLEIN
Al voor de derde editie zijn deze beide onderdelen gecombineerd, samen met de kraamhouders van de Zelfgemaakte 

markt. Er ontstond zo wederom een uitnodigend Familie Vrijheidsplein, met uiteenlopende inhoudelijke activiteiten 

waarmee de bezoekers hartelijk ontvangen worden op het festival.

Om de jongere bezoekers en hun familie het vieren van vrijheid mee te geven, organiseerde Huis073 voorleesuurtjes 

en konden kinderen onder leiding van een spoken word artieste samen groepsgedichten maken over vrijheid. Er 

werden Vrijheids t-shirts bedrukt, uiteraard waren de speciale vrijheidschminkers weer aanwezig en kon er in teams 

gebungeevoetbald worden: alleen samenwerking loont!

Het Plein van de Vrijheid bood dit jaar weer ruimte aan een goed gesprek over vrede en vrijheid. Het 

Veteraneninstituut, Amnesty International, Unicef, Vuchtelingenwerk en COC Noord-Brabant gingen het gesprek aan 

met de bezoekers met hun boodschap over vrijheid. De containers van Blik op vrijheid met korte documentaires van 

vluchtelingen met diverse achtergronden en Stichting Vluchteling, met een VR ervaring in een vluchtelingenkamp waren 

druk bezocht. World Press Photo was over het gehele festivalterrein zichtbaar met hun indrukwekkende foto’s en Vuelta 

Hollanda kondigde de komende Vuelta in ‘s-Hertogenbosch en Utrecht aan, met een knipoog naar de Spaanse bezetting.



De 4e editie van Get Together for Freedom was de grootste 

ooit. 300 gasten namen plaats onder de overkapping voor 

de mainstage. 

De voorbereiding was daarom ook gedegen. Kooktuin Esch 

en Catrien Kuijpers waren gastvrouw en decor voor de 

opnames van Binnenste Buiten, waar Vrijheidssoep-chef 

Nadia Zerouali haar Vrijheidssoep 2022 maakte samen 

met Aaron en Meike, twee jonge koks van de Brabantse 

Vrijheidslunch. Een prachtige korte docu over het belang 

van vrijheid.

Aansluitend vond die avond de workshop plaats met de 20 jonge koks, met Nederlandse, Syrische, Turkse, Eritrese 

en Oekraïense achtergrond. De indrukwekkende introductie van Gijs Tuinman zette de toon voor het uitwisselen van 

ervaringen en levensverhalen tijdens het koken. Het team was klaar voor 5 mei.

De gasten op 5 mei (relaties, (eenzame) ouderen, vluchtelingen uit Oekraine, statushouders, veteranen, muzikanten, 

festivalbezoekers) kregen een uitgebreid menu en dito programma aangeboden, onder leiding van presentator Leon 

Verdonschot. Het allerbelangrijkst was natuurlijk de onderlinge kennismaking tussen de gasten onderling, waar de 

Vrijheidsgesprekskaartjes bij konden helpen. Daarnaast werd er per tafel woorden verzameld voor een gezamenlijk 

gedicht over vrijheid. 

Samen met de organisatie van de Vrijheidscolleges hebben we het Vrijheidscollege dit jaar in een passend jasje gestoken. 

Evgeniy Levchecnko werd geinterviewd door Leon, en nam de gasten mee in zijn visie op de huidige situatie in Oekraine. 

Met het uitserveren van de koffie, klaargemaakt in een Eritrese koffie ceremonie, in combinatie met Syrische lekkernijen 

werd Get Together for Freedom afgesloten.

GET TOGETHER 
FOR FREEDOM

BEREIK
Na twee jaar geen live-festival maar online activiteiten op 5 mei, is er gekozen voor een redelijk “traditionele” campagne, 

om ons trouwe fans even wakker te schudden. Onze voornaamste bestaande social media kanalen zijn Facebook en 

Instagram, waarvan Instagram de afgelopen jaren verdubbeld is in volgers. Daarnaast is ons nieuwsbrief bestand nog 

steeds op niveau (741). De website heeft 20% meer bereik dan in 2019, mede door de advertentiecampagnes. 

Met de programmering van Buitengewoon hebben we veel bereik gerealiseerd onder jongeren, wat we in 2023 verder 

kunnen uitbouwen. 

ONZE 
VRIJWILLIGERS 
ZIJN HELDEN
Ook dit jaar weer hebben meer dan 170 vrijwilligers zich 

ingezet om het Bevrijdingsfestival Brabant een succes te 

maken. Waaronder heel veel nieuwe gezichten, jonge aanwas, 

vluchtelingen uit de hele wereld: wat een bijzonder en fantastisch 

team. Jullie hebben gevlamd. Het was druk, op sommige punten 

TE druk. En voor sommige was het werk totaal onbekend en 

moest het wiel weer even uitgevonden worden. Maar jullie deden 

het gewoon en de sfeer was en bleef goed. We zijn ontzettend blij 

met ons team en zien jullie heel graag volgend jaar terug!

https://hmn.wiki/nl/Coffee_ceremony
https://www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl/get-together-for-freedom/
https://www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl/get-together-for-freedom/


VEEL DANK AAN ALLE 
BETROKKEN PARTNERS: 

HET VFONDS 
INVESTEERT IN VREDE 
Dat doen ze door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid 

inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Zij steunen ook de 14 nationale 

Bevrijdingsfestivals en zijn onze hoofdsponsor.
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Design door Toffey

Fotografie door Jostijn Ligtvoet Fotografie

https://www.youtube.com/watch?v=3pwcyDor0Zg
https://www.google.nl/search?q=bevrijdingsfestival+brabant&biw=1323&bih=663&tbm=nws&sxsrf=ALiCzsZuhp0PYBkhNQCXbiAAosFNOjukNg%3A1666857789324&ei=PTtaY-2rE8nCkwWlla8I&ved=0ahUKEwitvrGT-f_6AhVJ4aQKHaXKCwEQ4dUDCA0&uact=5&oq=bevrijdingsfestival+brabant&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LW5ld3MQAzIFCAAQgAQyBggAEBYQHjoKCAAQsQMQgwEQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgcIABCABBADOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoECAAQQzoICAAQFhAeEA9Q4QhYhC1gyy9oAnAAeAGAAZABiAGIDZIBBDI3LjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-news
https://www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl
https://www.facebook.com/bevrijdingsfestivalbrabant/
https://www.instagram.com/bevrijdingsfestivalbrabant/
https://twitter.com/5meiBrabant
https://bevrijdingsfestivalbrabant.us1.list-manage.com/subscribe/post?u=0f5f1cb69a749d06eaf6f7d62&id=95d1b3a818

