Verlenging Making Peace expositie in Utrecht op Vredeskermis bekend gemaakt

Foto-expositie Making Peace wegens succes verlengd

foto: Michael Kooren
Afgelopen zaterdag 27 juli is tijdens de Vredeskermis op de Utrechtse Maliebaan bekend
gemaakt dat de bijzondere foto-tentoonstelling Making Peace verlengd is en nog tot en
met 21 september te zien is op deze locatie. De tentoonstelling in Utrecht die 121 topjournalistieke foto’s bevat van oorlog en mensen die vechten voor de vrede is inmiddels
al door ruim 20.000 mensen bekeken.
Afgelopen zaterdag werd zoals gepland de afsluiting van de foto-expositie Making Peace feestelijk
gevierd middels de Vredeskermis op de Maliebaan tussen de fotopanelen. De eigenaren van de
expositie, het International Peace Bureau uit Genève en curator Ashley Woods, zijn zeer tevreden met
de fantastische locatie waarop de expositie staat, het randprogramma en alle aandacht die deze
Utrechtse aanpak hen internationaal gezien oplevert. Daarom besloten zij afgelopen zaterdag bekend
te maken graag wat terug te willen geven aan de stad Utrecht door de gratis tentoonstelling nog tot en
met 21 september te verlengen. De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de Gemeente
Utrecht heeft Vrede van Utrecht ,organisator van Making Peace, een verlenging van de vergunning
gegeven waardoor Vrede van Utrecht met veel plezier het aanbod van de eigenaren van Making Peace
kon aannemen.
Making Peace: 121 top-journalistieke foto’s
De expositie Making Peace laat 121 aangrijpende top-journalistieke foto’s zien van oorlog en mensen
die vechten voor de vrede. Deze indrukwekkende expositie, waaraan bijna alle grote
fotoagentschappen van de wereld foto’s leverden, toont niet alleen beelden van oorlog, maar juist ook
van mensen en instellingen die vechten voor vrede. De tentoonstelling die op 5 mei, Bevrijdingsdag,
werd geopend bestaat uit levensgrote fotopanelen die te zien zijn op de Maliebaan in Utrecht. Making
Peace is voor iedereen gratis toegankelijk en nog te bezichtigen tot en met zaterdag 21 september 2013.
Naast de tentoonstelling zijn er ook randactiviteiten, zoals Peace Walks op zondagen (speciale
rondleidingen), kijk voor het actuele programma op: www.vredevanutrecht2013.nl
Vredeskermis
De Vredeskermis die afgelopen zaterdag 27 juli plaatsvond op de Maliebaan, was oorspronkelijk de
feestelijke afsluiting van Making Peace, maar werd nu de mooie doorstart van de foto-expositie. De
Vredeskermis had een divers programma: een schiettent, hot tub en een kids corner, maar er waren

ook workshops van het Universiteitsmuseum, een film van Movies That Matter, muziek en allerlei
spellen en andere activiteiten. Aan de Vredeskermis werkten IKV Pax Christi, Critical Mass, lokale en
internationale muzikanten, MasterPeace en vele anderen mee.

Noot voor de redactie
Kijk voor meer informatie op http://www.vredevanutrecht2013.nl/event/making-peaceinternationale-foto-expositie
Ook kunt u voor meer informatie over de Vrede van Utrecht en/of beeldmateriaal, contact opnemen
met Miranda van den Broek via 030-2393890 of mirandavandenbroek@vredevanutrecht.nl.

