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BUNKERS EN 
LANDINGSBANEN
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SEPTEMBER



utrecHt 
Viert VreDe

Op 11 april 1713, nu 300 jaar geleden, 
werd de Vrede van Utrecht gesloten. 

Dit vieren we met een groot internationaal 
programma tot eind september 2013 

vol muziek, theater, film, beeldende kunst, 
spektakel en debat op pleinen en in wijken, 

in stad en provincie, met de culturele instellingen, 
musea en festivals, met de Universiteit 

en (Hoge)scholen van Utrecht, op de forten 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 

de verlaten vliegbasis Soesterberg.





FeStiVaL 
De BaSiS
Kom dwalen over 4 km landingsbaan en door 
380 hectare natuur op vliegbasis Soesterberg. 
Tussen de shelters is het muziekpodium en 
kan je lekker eten en drinken. Kunst Collectie 
De Basis en de theatervoorstellingen bekijk 
je in het sheltergebied, de ondergrondse 
legering en op andere bijzondere plekken op 
het terrein. Op de hindernisbaan kan je flink 
afzien onder leiding van een militaire instruc-
teur en voor de kinderen zijn er de meest 
fantastische activiteiten zoals vliegeren op 
de landingsbaan of in de wondenschmink 
bij M*A*S*H*. Trek stevige stappers aan, 
kom op je skates of stap in de fietstrein 
om De Basis te verkennen.



Op vrijdag 13 september opent het festival 
met de onthulling van het spectaculaire 
kunstwerk Secret Operation 610 van Rietveld 
Landscape | Studio Havermans. Aansluitend 
is de Nederlandse première van THE NEWS – 
Peace Edition, een reality opera van JacobTV 
uitgevoerd door het Nederlands Blazers 
Ensemble en eindelijk kan je DUIF zien vliegen 
met zijn vleugels van 1000 kussenslopen van 
bewoners uit de omgeving.

Op het buitenpodium in het sheltergebied 
is er elke dag muziek. Zaterdag 14 september 
treedt een keur aan local heroes op met 
ook Mevrouw Tamara, Eefje de Visser en 
Broken Brass Ensemble. Verwacht op zondag 
15 september New Cool Collective en het 
Matangi Quartet. Op 21 september is het 
spectaculaire slot Sound of Freedom: een 
massale vredesmaaltijd, spectaculaire militaire 
reddingsoperatie met landmacht en luchtsteun 
en concert door het Metropole Orkest & 
Friends: Douwe Bob, PAX en Wende Snijders.
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Hoe klinken vrede en vrijheid op een voormalige militaire 
basis? Tijdens de ‘Koude Oorlog’ stegen dagelijks met 
veel gebrul Amerikaanse straaljagers op van de vlieg-
basis Soesterberg. ‘The sound of freedom’ noemden 
omwoners het overweldigende geluid. Op de International 
Day of Peace sluit Vrede van Utrecht het grote vieringjaar 
af met Sound of Freedom. Niet met straaljagers, maar 
met een massale vredesmaaltijd en een spectaculaire 
reddingsoperatie door de Nederlandse Landmacht én een 
groot vredesconcert op de kruising van de landingsbanen.

Wil je rijsttafelen op de landingsbaan, dan moet je er 
op tijd bij zijn, we hebben maar plek voor 2000 mensen. 
Ga je voor de totaalervaring, kom dan al om 16:00 uur 
voor De Galm die Merlijn van Twaalfhoven over de vlieg-
basis laat klinken in samenwerking met 500 muzikanten 
uit de regio.

ZaterDaG 21 SepteMBer

SOunD OF 
FreeDOM
Het SLOtSpeKtaKeL 
Van VreDe 
Van utrecHt



aVOnDprOGraMMa 

MiLitaire
reDDinGSOperatie
18:45 – 19:30 uur
—
Een theatraal gijzeldrama met 
terroristen en explosies, een reddings
operatie met gevechtsvoertuigen, 
sluipschutters en vuurgevechten, 
luchtsteun en de baas van de 
Koninklijke Landmacht. Dichter 
bij de essentie van het militair zijn, 
kun je eigenlijk niet komen.

MetrOpOLe OrKeSt
& FrienDS
19:30 – 21:00 uur
—
Het Metropole Orkest & Friends, 
onder leiding van de vermaarde 
Engelse dirigent Anthony Weeden, 
met gastoptredens van onder meer 
Douwe Bob, Wende Snijders, Omar 
Offendum, PAX en Karsu Dönmez. 
Ze nemen ons mee langs muziek 
van oorlog en vrede: van de Tweede 
Wereldoorlog, via muziek uit de 
sixties en seventies tot aan de muziek 
die in Uruzgan in Kamp Holland klonk 
en de muziek van de Arabische lente. 
Swing en bigband, rock’nroll en 
Woodstockklanken, rap en luister
liedjes, iconische beelden en een 
spectaculaire lichtshow.

toegang militaire demonstratie 
en Metropole Orkest & Friends
€ 5,00 / kinderen t/m 12 jaar: gratis

MiDDaGprOGraMMa 

De GaLM Van 
SOeSterBerG
16:00 – 17:00 uur 
gratis
—
500 zangers en muzikanten uit Utrecht 
staan verspreid over het sheltergebied. 
Onder leiding van Merlijn van Twaalf
hoven vormen ze met hun muziek, 
de galm, een symbool voor vrede. 
Aan het einde van de dag roffelt het 
slag werk je tegemoet vanaf 10 kanten 
van de vliegbasis. Overal om je heen 
staan ze: zangers, strijkers, fl uitisten, 
koperblazers en slagwerk. Het wordt 
groots, spannend en melodieus.

rijSttaFeLen Op 
De LanDinGSBaan
17:00 – 18:30 uur
€ 10,00 / kinderen t/m 12 jaar: € 7,50
—
Onder het motto: ‘Vrede is eten met 
muziek’ (dichtregel van Lucebert) 
verzorgen de chefs van Mobile We 
samen met de Nederlandse 
Landmacht een massale vredes
maaltijd op de landingsbaan, een 
Indonesische rijsttafel, in militair 
jargon ‘de blauwe hap’.

Het programma start om 16:00 uur 
en kan in zijn geheel én ook in 
onderdelen bezocht worden.



D
ou

w
e 

B
ob

 | 
Fo

to
gr

afi
e:

 T
im

 K
no

l

W
en

de
 S

ni
jd

er
s 

| F
ot

og
ra

fie
: S

an
do

r L
ub

be



D
ou

w
e 

B
ob

 | 
Fo

to
gr

afi
e:

 T
im

 K
no

l

W
en

de
 S

ni
jd

er
s 

| F
ot

og
ra

fie
: S

an
do

r L
ub

be



Het HeLe FeStiVaL te Zien en te DOen

DwaLen 
OVer De 
VLieGBaSiS
Op vier plekken in het gebied vertellen gidsen 
van Het Utrechts Landschap je meer over de 
verandering van de militaire vliegbasis naar 
natuurgebied. Ze zijn te vinden in het munitie-
depot, op een radarheuvel, bij de schapen -
shelter en in bunker 600. De gidsen nemen 
je mee naar de wereld van de koude oorlog 
en de sloop van gebouwen, het beheer van de 
schrale graslanden, de eeuwenoude hakhout-
bossen, de bijzondere vogels en planten en 
de toekomst van het gebied. De schaapsherder 
vertelt over zijn schapen en het verblijf in een 
van de shelters. Ook kun je commandobunker 
600 bezoeken voor een educatieve wandeling 
of een theatervoorstelling.



DuiF
—
Misschien ben je ze wel tegen
gekomen, de mensen van Stichting 
Nieuwe Helden. In de omgeving van 
de vliegbasis riepen ze op je kussen
sloop met je naam erop te doneren 
en DUIF vleugels te geven. Met je 
kussensloop bouw je mee aan een 
reusachtige vredesduif van 12 meter 
hoog en 15 meter breed. Duizend 
kussenslopen zijn er voor nodig. 
Het witte hoofdkussen symboliseert 
vrede. Deze vredesduif is het ultieme 
symbool voor verbroedering en 
saamhorigheid door initiatiefnemers 
van vrede: jij en je buurman. 

HinDerniSBaan
Zandplaat Munitiepark
—
Voor iedereen die van afzien houdt, 
heeft de genie van de Koninklijke 
Landmacht een hindernisbaan voor 
ons ‘burgers’ gebouwd. Verleg je 
grenzen en ervaar de fysieke training 
die je als militair moet ondergaan op 
de ‘hiba’. Wil je echt bikkelen, doe dan 
mee aan de trainingen die drie maal 
per dag worden gegeven door een 
militair instructeur (max. capaciteit 
30 deelnemers per keer). Buiten 
de trainingen om kan iedereen de 
hindernisbaan gebruiken. 
—
Kijk op vredevanutrecht2013.nl om te 
reserveren voor de gratis trainingen.

GrOetjeS Van 
Het FrOnt
nederlandse militaire missies 
in beeld
tentoonstelling
Shelter 612
—
Nederland is op verschillende 
manieren bij oorlogen en vredes
missies betrokken geweest. Dat er 
een missie naar Afghanistan was, 
weet iedereen wel. We weten echter 
niet precies wat onze ‘jongens en 
meisjes’ daar mee maken. In deze 
tentoonstelling draait het om hen. 
Niet alleen hoe zij daar moeten 
vechten, maar juist wat ze doen 
in hun vrije tijd. Hoe zij trainen voor 
een missie. Hoe ze terug komen. 
Het verhaal van de Nederlandse 
soldaten op missie wordt verteld 
met fi lmbeelden, documentaires, 
fototentoonstellingen, verhalen van 
veteranen en interactieve installaties. 

FeStiVaLSHOp 
Shelter 612
—
Kunstenaars uit Soest, Zeist, Utrecht 
en omgeving hebben kunstwerken 
gemaakt geïnspireerd op de vlieg
basis. De kunstwerken kan je tijdens 
het festival kopen in de FestivalShop. 
Een vijftal werken uit de FestivalShop 
zijn al aange kocht door de kunstenaars 
van The Receptor, Kaleb de Groot 
en Roosje Klap en hebben een plaats 
gekregen in het minimuseum in 
de verkeerstoren. 
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Het HeLe FeStiVaL te Zien en te DOen

cOLLectie 
De BaSiS
Speciaal voor Vliegbasis Soesterberg zijn 
negen internationale kunstenaars gevraagd 
werk te maken om de bijzondere geschiedenis 
en kenmerken van de vliegbasis beleefbaar 
te maken. Tijdens het festival is de collectie 
voor het eerst in zijn geheel te bekijken.
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Secret OperatiOn 610
rietveld Landscape en  
Studio Frank Havermans (nL)
Shelter nummer 610
—
Is het nou een insect op rupsbanden, 
een futuristisch wezen of toch gewoon 
een F15? ‘Secret Operation 610’ 
heeft in ieder geval net zo veel ruimte 
nodig. Het 10 ton wegende gevaarte 
van 11x8x5 meter is een imposante 
verschijning. Vanuit uitvalsbasis shelter 
610 dwaalt hij over de landingsbanen. 
Tijdens het festival dient het ook als 
onderzoekcentrum met ruimte voor 
zo’n 12 personen.

tHe receptOr
roosje Klap en  
Kaleb de Groot (nL)
Minimuseum en 4 magazines 
i.s.m. redacteuren paul Kempers 
en Brigitte van der Sande (nL)
Verkeerstoren
—
Over Vliegbasis Soesterberg doen 
allerlei spannende verhalen de ronde. 
Maar welke zijn waar, welke niet? 
‘The Receptor’ is een serie van vier 
magazines waarin feiten en mythes 
ontrafeld worden. Bekende schrijvers 
en journalisten vertellen over de 
geschiedenis van de vliegbasis die 
terug gaat tot de jaren ‘10 van de 
vorige eeuw. Hilarische maar ook 
afschrikwekkende verhalen over liefde 

en oorlog, maar ook een recept van 
de befaamde ‘Shawarma’ favoriet bij 
de Amerikaanse jongens. De nummers 
‘The Secret’, ‘The Looooove issue’, 
‘The War Machine’ en ‘Its…Party Time’ 
zijn voor liefhebbers gratis verkrijgbaar!
—
De verkeerstoren is ingericht als 
minimuseum met muziek, oorlog, 
liefde en geheimen. In de ‘penthouse’ 
van de toren kun je op draaiende 
leunstoelen genieten van het 
magnifieke uitzicht over het terrein.

‘VriLLe’
Sanja Medic (SrB/nL)
Munitiebunker 75
—
Betonnen hangars hebben vaak 
een doorgang in de vorm van een 
vliegtuig. Alsof het vliegtuig zelf het 
gat als een soort spoor achter zich 
heeft gelaten. In een bunker staat 
een passage met dertien poorten van 
piepschuim. Bij elke poort spint ‘het 
vliegtuig’ tot de volledige draaiing van 
360˚ is voltooid. Loop er doorheen 
en ervaar de ‘tolvlucht’.
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crOwn OF creatiOn 
erik Odijk (nL)
Munitiebunker 76
—
In bunker 76 beland je in de flower
power protestbeweging van de 
Koude Oorlog. De bunker is net zo 
overwoekerd als de natuur uit de 
omgeving. De samenwerking die Erik 
Odijk aanging met de kunstenaars 
Laura Sassen, Judith Witteman, 
Dennis Amatdjais, Rob Birza, Robbie 
Cornelissen, Hadassah Emmerich en 
Jan van de Pavert, speelt tegelijkertijd 
met de coöperatieve houding van 
zowel ‘hippies’ als militairen. 

32 tFS DOuBLe LiFe
Laurence aëgerter (nL/Fr)
Ondergrondse Legering
—
Als je afdaalt in de ondergrondse 
legering, beland je in een smalle 
gang van een slaapzaal. In de ruimte 
zijn 78 opklapbedden, allen voorzien 
van nieuwe bekleding. Privéfoto’s van 
feestvierende officieren werpen een 
heel ander licht op hun verblijf op de 
vliegbasis. Het contrast tussen de 
feestende mensen en de beklemmende 
plek waar je je in bevindt is groot.

aBSence
ali Kazma (tr)
Shelter 610
—
In Shelter 610 kom je helemaal tot 
rust als je kijkt naar de poëtische 
video installatie van Kazma. De film 
laat je de schoonheid van de natuur 
zien en de achtergebleven militaire 
infrastructuur met zijn blusvijvers, 
kerosineheuvels en kilometerslange 
landingsbanen. 

MODeL FOrMer 
SOeSterBerG air BaSe
Krijn de Koning en  
anne Holtrop (nL)
entree Munitiepark 
—
In het voormalige wachthuisje 164 
loop je door een levensgrote maquette 
van Vliegbasis Soesterberg. In de 
maquette is een voormalige wacht
huisje, maar is ook voor een deel een 
abstracte verbeelding. De voorwerpen 
die je aantreft, zijn door de kunstenaars 
op De Basis gevonden.
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tHe natiOnaL 
FieLD LiBrarY
Henrik Håkansson (Se/De)
controlbunker 163, oostzijde
—
Vanuit deze uitkijkpost kijk je uit over 
de landingsbaan van de vliegbasis. 
De post is gecombineerd met een 
uitgebreide bibliotheek. Handig, want 
wat je vanuit de uitkijkpost ziet, kan je 
direct opzoeken in de boeken uit de 
bibliotheek, en andersom natuurlijk. 

KinG’S GunpOwDer
Fernando Sánchez castillo (eS)
Munitiebunker 78, noordzijde
—
Deze kunstenaar werkt met symbolen 
van macht, of dat nu symbolen zijn 
uit de geschiedenis van zijn geboorte
land, of symbolen zoals de Chinese 
‘tankman’ die een heel leger wist te 
stoppen. In opdracht van Rabobank 
Nederland en in samenwerking met 
de Vrede van Utrecht, de Nederlandse 
Landmacht en het Oorlogsmuseum 
Overloon maakte Fernando een 
choreografi e met historische tanks. 
De gevaarlijk uitziende pantser
rupsvoertuigen krijgen een bijna 
menselijke uitstraling. 



Het HeLe FeStiVaL te Zien en te DOen

De BaSiS 
VOOr KiDS
Speciaal voor kinderen hebben we de 
meest fantastische activiteiten georgani-
seerd: vliegeren op de landingsbaan, in de 
wondenschmink bij M*A*S*H*, hippie sieraden 
knutselen, meehelpen bij de muurkrant en 
ze kunnen zich uitleven op de hindernisbaan!



M
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Hippie peace prOject
Munitiepark
—
Alles is hippie in en om de caravan 
van de Vrijstaat: met sixties muziek 
en hippiekleding kan je hippiesieraden 
maken onder het hippiemotto ‘Make 
Love Not War’. Leren veters met 
peacetekens, armbanden met hartjes 
of gevlochten haarbanden met 
bloemen. Uiteraard gestyled met 
onvervalste sixties prullaria en ‘Blowing 
in the Wind’ op gitaar, wordt dit een 
plek waar de Vrede je even mee terug 
neemt in de tijd.

tHe Kite runner
Sheltergebied
—
Wat is er leuker dan vliegeren op 
De Basis? In deze workshop kun je 
zelf een vlieger in elkaar zetten of 
verschillende vliegers uitproberen. 
Je hebt vast wel eens gehoord dat 
je briefjes omhoog kunt sturen langs 
het touw van een vlieger. Heb je 
een speciale boodschap die je graag 
de lucht in wilt sturen aan gevallen 
soldaten, landen in oorlog of wereld
leiders? Alle kite mail gaat via een 
grote satelliet vlieger omhoog!

MuurKrant
Sheltergebied
—
In tijden van oorlog en verzet speelt 
de muurkrant een belangrijke rol. 
Boodschappen, nieuws en mede
delingen werden illegaal op muren 
geplakt. Via deze muurkranten werd 

informatie doorgegeven en werden 
de mensen op de hoogte gehouden. 
Op Festival De Basis maken we met 
zijn allen een grote muurkrant. Met 
strips, oproepen, nieuws, advertenties 
en hartenkreten, doet deze Muurkrant 
verslag van vier dagen op Festival 
De Basis.

HinDerniSBaan
Zandplaat munitiepark
—
Geen soldaat zonder hindernisbaan. 
Op de zandvlakte bij het munitie
terrein is een speciale hindernisbaan 
voor jonge soldaten. Je kunt hier 
tijgeren, sluipen, klimmen, klauteren 
en zwaaien. 

M*a*S*H
Zandplaat Munitiepark
—
In de jaren 70 was ‘M*A*S*H’ een 
populaire TVserie. Een soldatensoap 
in en rond de ziekenboeg in een 
legerkamp. Met de onvergetelijke 
verpleegster Hot Lips en Dokter 
Hawkeye. In het mobiele hospitaal op 
Festival De Basis worden je wonden 
niet geheeld maar krijg je wonden! 
Een team van gekwalificeerde 
wondenmakers zit klaar om je brand
wonden, littekens of blauwe plekken 
te bezorgen. Pas op! De wonden 
kunnen er zo echt uit zien dat je flauw 
kunt vallen van je eigen nepwond. 
Gelukkig staat de brancard klaar en 
is Hot Lips in eigen persoon aanwezig 
om je te verzorgen.
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MuZieK
Op De Basis hebben we een paar klinkende 
namen voor je in petto: JacobTV en het 
Nederlands Blazers Ensemble, het Matangi 
Quartet, New Cool Collective, het Broken Brass 
Ensemble en Eefje de Visser, Mevrouw Tamara, 
Jet Rebel en Joe and the Dragon en andere 
talenten uit de directe omgeving.
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tHe newS –  
peace eDitiOn
Opera over de rol van de media 
in de 21e eeuw
Door: jacobtV en het  
nederlands Blazers ensemble
Shelter 611
Vrijdag 13 september
20.00 – 21.30 uur
Zondag 15 september
14.00 – 15.30 uur
—
Het Nederlands Blazers Ensemble 
onder muzikale leiding van Bart 
Schneemann presenteert voor het 
eerst in Nederland THE NEWS, 
een reality opera van componist 
JacobTV (Jacob ter Veldhuis), een 
van Nederlands meest gespeelde 
componisten. THE NEWS ging in 
2012 in première in o.a. Chicago en 
Rome en was meteen een ongekend 
succes. Speciaal voor Vrede van 
Utrecht componeerde JacobTV THE 
NEWS – Peace Edition, met in de 
hoofdrol Netanyahu, Achmadinidjad, 
Assad, de Taliban, de Dalai Lama, 
Wilders, de Paus en vele anderen.

Met een geraffineerde mix van 
live muziek en gemanipuleerde 
videofragmenten uit internationale 
nieuwsshows geeft JacobTV een 
kritische kijk op de wereld, op politieke 
leiders, op vrijheid en democratie, 
religie en politiek, roem en smaad, 
economie en klimaat. THE NEWS is 
een nonfiction opera die gaat over 
de waan van alle dag: over de rol van 
de media in de 21ste eeuw. 
Solisten in THE NEWS zijn twee 
nieuwslezeressen: de Amerikaanse 
jazzalt LOIRE (specialist in Indiase 
rap: ‘konnakol’) en de jonge Neder
landse mezzosopraan Nora Fischer. 
—
Op zondag 15 september is er in 
samenwerking met NRC een 
nagesprek met Jacob ter Veldhuis en 
Bart Schneemann vanaf 15.30 uur.

*In het voorjaar van 2014 gaat in 
samenwerking met de Nationale 
Reisopera ‘THE NEWS – The Opera’ 
in productie.



MatanGi Quartet
Buitenpodium
Zondag 15 september
12.00 – 13.00 uur 
—
Het Matangi Quartet is een 
Nederlands strijkkwartet dat bestaat 
uit vier jonge bevlogen muzikanten 
die de boegbeelden vormen van een 
nieuwe generatie klassieke musici. 
Het spel van Daniel Torrico Menacho, 
Arno van der Vuurst, MariaPaula 
Majoor en Kartsten Kleijer is 
communicatief, uitdagend, verfrissend 
en veelzijdig. Het Matangi Quartet is 
een bekende speler op kamermuziek
podia in Nederland en het buitenland. 
Ze spelen niet alleen klassiek, 
maar nemen ook regelmatig deel 
aan avontuurlijke crossoverprojecten 
met artiesten zoals DJ Kypski, 
bandoneon speler Carel Kraayenhof, 
zangeres Mathilde Santing en jazz
trompettist Eric Vloeimans. Voor het 
optreden op Festival De Basis krijg 
je een speciale mix te horen van 
klassiek en nieuw werk, waaronder 
ook stukken van Joseph Haydn 
afkomstig van het nieuwste album 
van het Matangi Quartet.

new cOOL cOLLectiVe
Buitenpodium
Zondag 15 september
16.45 – 18.00 uur
—
Energiek, dansbaar, jazzy, soulvol 
en cool, zo kun je de live optredens 
van New Cool Collective het beste 
omschrijven. De band, die is opgericht 
door saxofonist Benjamin Herman en 
bestaat dit jaar alweer 20 jaar! New 
Cool Collective staat bekend om hun 
unieke mix van jazz, dance, latin en 
salsa, afrobeat en boogaloo. Ze zijn 
niet meer weg te denken uit de 
Nederlandse en buitenlandse jazz
scene. Of het nu om hippe jazzclubs 
of grote festivals gaat, ze spelen 
elk publiek plat met hun opzwepende 
sets. Hun 20jarig jubileum werd 
gevierd met het nieuwe album 
‘Chin Chin’ waar ze ook op Festival 
De Basis nummers van gaan spelen. 
Maak je vast op voor een feestelijke 
swingende show waarbij stil blijven 
staan geen optie is!
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BuitenpODiuM & caraVan
11.00 – 21.00 uur

ZaterDaG 14 SepteMBer

LOcaL 
HerOeS
De Local Heroes van Soest, Zeist, Baarn en 
Soesterberg staan in de spotlights op het 
Buitenpodium en in de Caravan op de eerste 
zaterdag van Festival De Basis. In samen-
werking met talentscouts van broedplaatsen 
voor nieuw talent: Soestvrij Staal (Soest), 
Create Extreme (Zeist) en Per Expressie 
(Amersfoort) is een muziekprogramma 
samengesteld met vijftiental jonge talentvolle 
bands en singer-songwriters. De hele dag kun 
je genieten van jonge singer-songwriters en 
bands die om 19:00 uur het stokje overdragen 
aan de afsluiters van de dag: Eefje de Visser 
en Broken Brass Ensemble. Een greep 
met de hoogtepunten uit het gevarieerde 
programma zie je hieronder. Kijk voor de 
volledige line-up op vredevanutrecht2013.nl.
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jett reBeL 
—
Jett Rebel is het alter ego van alles
kunner Jelte Tuinstra. Hij speelde in 
o.a. The Souldiers en Valerius en nu 
gaat hij solo. Hij maakt pure, compro
misloze popmuziek geïnspireerd door 
helden als Todd Rundgren, Prince 
en The Beach Boys. Samen met de 
ervaren muzikanten van zijn band 
speelt Jett Rebel speelt hij o.a. songs 
van zijn eerste EP ‘Venus’.

jOe anD tHe DraGOn
—
Joe and the Dragon is een project van 
A Polaroid View singersongwriters 
Tom Meijer en Okke Punt (Yori Swart 
Band). De heren schrijven aansteke
lijke poprockliedjes die uitstekend 
passen bij een zomerse festivaldag.

MeVrOuw taMara
—
Tamara van Esch is bekend van 
het Tvprogramma De Beste Singer
Songwriter van Nederland’, ze zingt, 
speelt piano en gitaar. Haar dromerige 
en eigenzinnige Nederlandstalige 
liedjes gaan over gebeurtenissen en 
mensen die voor haar speciaal, maar 
voor andere mensen heel gewoon zijn. 

eeFje De ViSSer
—
Singersongwriter Eefje de Visser 
staat bekend om haar onvoorspelbare 
Nederlandstalige liedjes met een 
nuchtere, melancholische sfeer, en 
intense live optredens. Haar nieuwe 
album komt eind deze zomer uit en 
is klinkt als een muzikale road trip. 
Op De Basis geeft Eefje een speciaal 
duo optreden.

BrOKen BraSS 
enSeMBLe
—
Het Broken Brass Ensemble is een 
marching band gebaseerd op de 
New Orleans traditie die net hun 
eerste EP opnam in de Utrechtse 
Kytopia studio. De achtmans formatie 
is een combinatie van opzwepende 
blazers en retestrakke percussie. 
Ze brengen eigen nummers en combi
neren invloeden van de traditionele 
New Orleans brass met genres 
als hiphop, balkan, funk, blues en 
fanfare tot een eigen herkenbare 
en explosieve mix. 
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tHeater
Wat betekent oorlog en vrede in 2013? 
Met deze vraag hebben studenten van de 
regie-opleiding van de Toneelacademie 
Maastricht een korte voorstelling gemaakt 
en de studenten van de HKU/theater 
een installatie. 



tOneeLacaDeMie 
MaaStricHt
De ZaaK OppenHeiMer
concept/regie: 
jan jasper de Vries
commando bunker
14 | 15 | 21 | 22 september
11.00, 13.00 en 15.00 uur
—
Plots staat alles in oogverblindend 
licht, een majestueuze paddenstoel 
vormige wolk verrijst tot kilometers 
hoog boven de vlakte. J.R. Oppen
heimer had gehoopt dat de explosie 
minder heftig zou zijn, maar had al 
jaren het ergste gevreesd. Zijn bom 
is ontploft, zijn plicht is vervuld maar 
een moderne zondeval is gecreëerd. 
Honderdduizenden doden zijn 
het gevolg. De schuldigen moeten 
worden gestraft. Maar dat blijkt zo 
eenvoudig niet. Want wie is eigenlijk 
verantwoordelijk voor deze bom? 
De wetenschappers, de politici, de 
samenleving, de slachtoffers, iedereen 
of helemaal niemand? 

SLuMBer 
concept/regie: Marvin 
Beekhuijzen en Sarah tulp
tussen shelter 613 en shelter 614
14 | 15 | 21 | 22 september
13.00, 15.00 en 17.00 uur
—
Wie schuilt er achter het uniform, 
achter de moed en het glanzend 
metaal.
Wie wordt er achtergelaten, 
wie wacht in angst op het verlies.
Een vader en dochter eindelijk thuis, 
samen.
 
Sleep tight, 
mind that the bed bugs don’t bite.

tiM
concept/regie: Merel Smitt
Gebouw 152
14 | 15 | 21 | 22 september
12.00, 14.00 en 16.00 uur
—
Een kijkje in het hoofd van een jonge 
oorlogsveteraan die verkeert in het 
niemandsland tussen oorlog en 
samenleving. Tim heeft in Irak gezeten 
en ging vervolgens naar Afghanistan. 
Tim laat zien dat het werk van de 
soldaat, meer is dan ‘oorlogje spelen’. 
Blijkt maar weer dat we weinig afweten 
van wat ‘onze jongens en meisjes’ 
op missie allemaal meemaken. 



HKu tHeater
tOucH BaSe
Makers: tom Hofl and, tosca 
de jong, Levi Olthof, Leanne van 
den Bussche, elske weel, jelle 
van Doorne, toby van den Brand, 
Myrthe Boersma, Henke tuinstra, 
nina van der Mark, tamara 
Griffi oen, Mick Vonk, eduard 
van Dommelen
Shelter 613
Het hele festival te zien 
en te doen
—
Wat betekent oorlog en vrede 
anno 2013? Met deze vraag hebben 
studenten van HKU/Theater instal
laties gemaakt. Ze verdiepten zich 
o.a. in de oorlogsfotograaf, wargames, 
de thuisblijvers en de status van het 
militair tenue. In shelter 613 spelen 
ze met de grens tussen toeschouwer 
en participant. Het resultaat van dit 
onderzoek is een aaneenschakeling 
van installaties die een relatie aan 
gaan met elkaar en met de ruimte 
en de geschiedenis van de shelter. 



VrijDaG 20 SepteMBer

DeBat
Het pact Van 
SOeSterBerG 
DeBat OVer De reLatie tuSSen 
De neDerLanDSe KrijGSMacHt 
en De SaMenLeVinG

Welke inzet van de krijgsmacht vind jij legitiem 
in een democratie? En bij wat voor een krijgs-
macht voel jij je niet alleen goed, maar kan 
je ook trots op zijn? Op vrijdag 20 september 
sluiten we het Pact van Soesterberg: een 
visie op de relatie tussen de samenleving 
en de krijgsmacht. We laten Defensie aan 
het woord, maar gaan ook op zoek naar 
het antwoord met kunstenaars, journalisten, 
wetenschappers, studenten en misschien 
wel met jou. 

SHeLter 611
13:00 – 17:00 uur



OOK tijDenS 
FeStiVaL De BaSiS 
Open 
MOnuMentenDaG
Soest, Zeist, amersfoort
—
Tijdens het eerste weekend van 
Festival De Basis vindt ook Open 
Momumentendag plaats. De Open 
Monumentendag is een landelijk 
initiatief waar ook de Gemeentes Zeist, 
Soest en Amersfoort zich bij hebben 
aangesloten. Monumenten die meestal 
niet toegankelijk zijn, worden in dit 
weekend voor iedereen opengesteld, 
zo kom je op plekken die je ander nooit 
ziet. In Zeist staan op zaterdag 14 
en zondag 15 september Slot Zeist 
en diverse buitenplaatsen centraal. 
—
Voor meer informatie over openstel
lingen in Zeist, Soest en Amersfoort 
ga naar www.openmonumentendag.nl

KunStrOute SOeSt
Kunst en bedrijven Soest
—
Op zondag 15 september kun je 
van 12:00 – 17:00 uur kunstwerken 
bewonderen op een nietalledaagse 
locatie. Geniet tijdens de jaarlijkse 
Kunstroute ‘Kunst en Bedrijven’ Soest 
van verschillende kunstwerken van 
meer dan zestig Soester kunstenaars 
én neem gelijk een kijkje bij bedrijven 
op bedrijventerrein de Soestdijkse 
Grachten. De combinatie van 
surrealistische schilderijen of fraaie 
keramieken met stoere werkbanken 
en industriële machines, maken de 
Kunstroute Soest uniek! Workshops, 
muziek optredens, mode, beeldende 
kunst, sculpturen, glas, installatie
kunst, theater en dans vormen het 
menu van de dag.
—
Voor meer informatie,  
ga naar www.kunstroutesoest.nl



praKtiScHe  
inFO
toegang festival
—
€ 8,00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis
 
jacobtV en het nederlands 
Blazers ensemble
tHe newS – peace edition
—
€ 12,00 

Deelname aan kinderactiviteiten
—
€ 6,00 

Hindernisbaan
—
Gratis

toegang Sound of Freedom: 
militaire demonstratie en 
Metropole Orkest & Friends
—
€ 5,00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis
 
rijsttafel op de landingsbaan: 
De Blauwe Hap 
(dit is alleen voor de maaltijd,  
dus exclusief Sound of Freedom)
—
€ 10,00
Kinderen t/m 12 jaar: € 7,50

Bereikbaarheid  
Vliegbasis Soesterberg
Er zijn verschillende entrees  
tot Vliegbasis Soesterberg.  
Kijk op de website welke voor jou  
van toepassing is. 
—
Kom op de fiets of met het openbaar 
vervoer! Het dichtstbijzijnde station  
is Den Dolder. Check www.9292ov.nl

Huisregels Festival De Basis
Meer informatie over de huisregels op 
het festival: vredevanutrecht2013.nl 



Vrede van utrecht online
Ga voor actuele informatie en  
het complete programma naar  
www.vredevanutrecht2013.nl, 
download de app of schrijf je in  
voor de nieuwsbrief.
Volg ons ook op:
Twitter: @vredevanutrecht, 
#vrede2013
Facebook: fb.me/vredevanutrecht
Google +: google.com/ 
+vredevanutrecht

Download de  
Vrede van utrecht-app
Met de Vrede van Utrechtapp  
(voor Android en iOS) zie je in een 
oogopslag wat er te doen is en waar 
je moet zijn. Stel je eigen programma 
samen, ontvang de laatste informatie 
over jouw favoriete evenementen 
en maak door ‘in te checken’ kans 
op onder meer gratis festivalkaarten. 
Ga naar de App Store en Google Play.

Check altijd vredevanutrecht2013.nl 
voor de meest actuele informatie!

We hebben geprobeerd alle recht
hebbenden van het beeldmateriaal 
te achterhalen. Mocht uw foto zonder 
bronvermelding zijn gebruikt, neem 
dan contact met ons op. 

Mist u iets of klopt er iets niet?  
Laat het ons weten. 

colofon
Het programma is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met 
Utrechtse culturele, maatschappelijke, 
educatieve, sportieve instellingen en 
het Utrechtse bedrijfsleven.

programma en communicatie
Stichting Vrede van Utrecht

productie Festival De Basis
Het Huis Utrecht

productie Sound of Freedom
Stichting Vrede van Utrecht

Ontwerp/vormgeving
Dietwee – merk, ontwerp  
& communicatie

contact
Stichting Vrede van Utrecht
Kromme Nieuwegracht 70
3512 HL Utrecht
Postbus 532
3500 AM Utrecht
+31 (0)30 2393890
info@vredevanutrecht.nl
www.vredevanutrecht2013.nl

council Vrede van utrecht
ASR, Bouwfonds Ontwikkeling, 
CMS Derks Star Busmann, Corio, 
Jaarbeurs Utrecht, NS, Prorail,  
PWC, Rabobank Utrecht, SHV

Met dank aan
Ampco/Flashlight, BeamSystems, 
Dietwee, Explorama, Frismedia 



Stichting Vrede van Utrecht is een initiatief van gemeente en provincie Utrecht

partnersFondsen

Onze activiteiten worden mede 
mogelijk gemaakt door het vfonds met 
middelen uit de Nationale Postcode 
Loterij, BankGiro Loterij en Lotto. 
Uw deelname aan deze loterijen 
wordt daarom van harte aanbevolen.



vredevanutrecht2013.nl 

MET LANDMACHT,
LUCHTSTEUN 
EN VUURWERK

SOUND OF 
FREEDOM
METROPOLE 
ORKEST
& FRIENDS

VLIEGBASIS
SOESTERBERG

21 SEPTEMBER
SLOTSPEKTAKEL


