Feestelijke afsluiting van foto-expositie Making Peace

Zaterdag 27 juli Vredeskermis op Maliebaan Utrecht
Op zaterdag 27 juli verrijst de Vredeskermis op de Utrechtse Maliebaan. Hoewel de foto-expositie
Making Peace na drie maanden bijna niet meer is weg te denken van deze prachtige locatie, verdwijnt
de expositie helaas weer uit Utrecht. Vanzelfsprekend vraagt dat om een feestelijke afsluiting: de
Vredeskermis! Een divers en vol programma: leef je uit in de schiettent of ontspan in de hot tub,
terwijl de kinderen zich vermaken in de kids corner. Het Universiteitsmuseum biedt een workshop
vredesduiven knutselen aan, de geknutselde duiven worden na afloop onderdeel van de tentoonstelling
Peace of Cake. Bekijk een film van Movies That Matter, reis door de tijd met de Teletijdmachine van
Upact of puzzel aan de ‘Double Gun’ van Art van Triest. Aan de Vredeskermis werken IKV Pax Christi,
Critical Mass, lokale en internationale muzikanten, MasterPeace en vele anderen mee.
Het programma van de Vredeskermis
 Art van Triest toont de 'double gun', een geweer dat tot vriendschap uitnodigt.
 Een schiettent, een hot tub en een kids corner.
 Films uit de stal van Movies that Matter.
 Upact - het Utrechtse platform voor conflictbewustwording - zet hun teletijdmachine neer.
 Front404 kleedt de Maliebaan met twee versies van hun Plantmines.
 Syrious Mission zal op de kermis een workshop voor kinderen geven om duidelijk te laten zien
wat ze doen qua projecten in vluchtelingenkampen voor Syrie. Ook zullen ze een korte film laten
zien.
 IKV Pax Christi zal een Dictator Blik Gooi Workshop aanbieden.
 Het Universiteitsmuseum biedt een workshop vredesduiven knutselen aan. Volwassenen en
kinderen kunnen dan een vredesduif versieren en daar ophangen. Na afloop worden ze
meegenomen naar het museum en opgehangen in de tentoonstelling Peace of Cake!
 (H)eerlijk eten en drinken, want vrede is eten met muziek!
 Presentatie door Esteban.
Met optredens van:
 Joanna Weston, folkzangeres die dit jaar als ambassadrice van Peace Brigades International
voor vrouwenrechten zingt.
 Gharib, band rondom de van oorsprong Syrische zanger Gharib.
 Sinna Casita Tilburgse zangeres mixt soulvolle hiphop, vloeiende raps en haar charismatische
Andalusische en Marokkaanse roots.
 Kern Revolutionaire Zaken, Utrechtse rappers met het hart op de goede plek en zonder blad
voor de mond.
 Raging Grannies, bezingen hun boosheid over oorlog en armoede - bij elke geschikte en
ongeschikte gelegenheid.
Baban Kirkuki, Utrechtse dichter van Koerdische achtergrond.
 In de Peace Love 'n' Caravan van MasterPeace akoestische, intieme optredens.

Noot voor de redactie
Kijk voor meer informatie op http://www.vredevanutrecht2013.nl/event/vredeskermis-slotfestivalmaking-peace
Ook kunt u voor meer informatie over de Vrede van Utrecht en/of beeldmateriaal, contact opnemen
met Mara Hoogveld via 030-2393899/06-18467841 of marahoogveld@vredevanutrecht.nl.

