
 
 

 
UTRECHT VIERT VREDE MET EEN PRIJZENOORLOG 
De Vrede van Utrecht betrekt de Utrechtse ondernemers graag bij de viering van het 300-jarig 
jubileum. Van april tot en met september 2013 kunnen er grote en kleine prijzen gewonnen worden 
met de Vrede van Utrecht-prijzenoorlog: toegangskaarten voor festivals, voorstellingen en 
tentoonstellingen, wijn- en bierpakketten, boeken en vredesarrangementen. In september wordt 
onder alle deelnemers dé hoofdprijs verloot: het Vrede van Utrecht-horloge t.w.v. 898,- euro. Van dit 
bijzondere uurwerk zijn slechts 25 exemplaren gemaakt. Iedere twee weken wordt er een trekking 
verricht, de eerste prijswinnaars worden op 26 april bekend gemaakt.  Kijk op 
www.vredevanutrecht2013.nl/prijzenoorlog in onze prijzenkast en voor een overzicht van de 
deelnemende winkels en horeca. 
 
Meedingen naar de Vrede van Utrecht-prijzen 
Win de oorlog met Vouchers of de Vrede van Utrecht-App Er zijn twee manieren om mee te dingen 
naar deze prijzen: (a) via het insturen van een voucher en (b) door een 'button te claimen' met de 
Vrede van Utrecht-app. Bij deelnemende winkels en horecagelegenheden aan de Prijzenoorlog 
ontvang je bij aankoop een voucher. Door de voucher ingevuld terug te sturen naar het 
antwoordnummer van Vrede van Utrecht maak je kans op één van de vele prijzen.  
 
Met de Vrede van Utrecht-App is het mogelijk om mee te dingen naar prijzen als je op een Vrede van 
Utrecht-evenement aanwezig bent. Dus download de Vrede2013-app in App Store en/of Google Play, 
ga naar een evenement en 'check in'. Je claimt daarmee een button en maakt zo kans op een van de 
onderstaande prijzen. Ook geeft de Vrede van Utrecht-App in één oogopslag een overzicht van alle 
activiteiten en kun je je eigen programma samenstellen.  
 
‘The Art of Making Peace’ 
Op 11 april 2013 is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Het vredesverdrag 
betekende een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vrede en vrijheid kregen een kans door onderhandeling en 
diplomatie. Dit viert Nederland met een internationaal programma met de titel ‘The Art of Making Peace’:  
muziek, theater, spektakel, tentoonstellingen, literatuur, beeldende kunst en conferenties, met de Universiteit 
en (Hoge)scholen van Utrecht, op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de verlaten vliegbasis 
Soesterberg. Het programma verbindt kunst en cultuur aan actuele maatschappelijke kwesties. 
 
Over De Stichting Vrede van Utrecht 2013 
De Stichting Vrede van Utrecht 2013 stimuleert, faciliteert en initieert projecten en processen door 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met culturele, maatschappelijke en kennisinstellingen, gemeente en 
provincie en het bedrijfsleven. De participatiegerichte werkwijze ziet de Stichting Vrede van Utrecht als de 
meest effectieve manier om duurzaam effect te sorteren en de culturele infrastructuur te versterken. De Vrede 
van Utrecht 2013 is een initiatief van de Gemeente en Provincie Utrecht. 

 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen voor het programma, kunt u contact opnemen met Mara 
Hoogveld, Pers- en publiciteitsadviseur Vrede van Utrecht via 030-2393899/06-18467841 of 
marahoogveld@vredevanutrecht.nl  
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