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Vrlj heid op het Malieveld
$EN l"lAAE r Het Haagse

Bevrijdingsf estiva I verhuist dit iaar van het
Spuiplein naar het Malieveld. Leona Philippo, VanVelzen en Simple Mindsbandleden ziin de pu-

bliekstrekkers.
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Om 13.00 uur opent burgemeester
Jozias van Aartsen de zesde editie
van het gratis te bezoeken Bewijdingsfestival Den Haag met het ontsteken van de yrijheidsvlam. Daarna
zijn op drie podia optredens en debatten. En er zijn een kinderplein en
een wijheidsmarkt.

Rapper Dio van de hil Tijdmachine landt met de helikopter als
'Ambassadeur van de Vrijheid'pal
achter het hoofdpodium en verras-

sende combinaties betreden de
biihne. Ex-leden van de jaren '80sensatie Simple Minds brengen met
zanger Owen Paul hits uit hun hoog-

tijdagen. Joris Linssen, W-presentator van Hell.o Goodbae, maakt met
zijn band Caramba Mexicaanse
volksmuziek. En leden van de Kyte-

man Orchestra treden op met dj
DNA, rapper PAX en gastmuzikanten uit Zuid-Afrika.
Publiekstrekker is leona Philippo,
die doorbrak als winnares van IheVo ir e of H olland.,Íor ig jaar presen-

teerde ze op

dit festival, dus nu

moest ze zeker terugkomen om te
zingen," vertelt festivalorganisator
Gerard van den lJssel. Hij ontdekte
Philippo al jaren geleden toen ze
nog onbekend was en boekte haar
voor een optreden in café De Paap.
,,Ze blies de hele zaak omver!"

BATTLE
Op 5 mei is er ook een voorronde
van de Globq,l Battle of the Bands.
,,Uit zeven Haagse acts kiest een
iury er drie die door mogen naar de
Nederlandse finale op 29 juni op de
Grote Marlct. Wie daarwint, staat de

Het Haagse koor uit het BNN tv-pÍogramma Golden Oldiestreedt ook op.
volgende dag op Parkpop en in ja-

een laag van angst over het land en
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dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb
veel gereisd en heb in landen meegemaakt dat mensen in de kroeg
opeens zachter gingen praten,
omdat je niet kon weten wie er meeIuisterde." In dat kader vindt Van
den IJssel de Golden Oldies, dertig
zingende senioren uit het gelijkna-

nuari in Thailand, waar

dollar is te winneni'Een kanshebber

is Piflata met haar reggae en skamuziek, ontstaan

in een Scheve-

nings-surfdorp. Debatters zijn op 5
mei cabaretier Howard Komproe,
Martijn Oosterhuis van tv-programma De Lama's en Volkskrantcolumnist Johan Fretz. Tèrugkerend
thema is wijheid.
Van den IJssel: ,,Het is een popfestival, maar wel een met een reden
en daarover willen we de bezoekers
laten nadenken." Om 16.55 uur verbinden alle veertien Bewijdingsfestivals in Nederland zich met elkaar

om gezamenlijk met één miljoen
mensen stil te staan bij wijheid.
,éls er geen wijheid is, hangt er
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SaÍnen IOO iaar rock-'n-roll
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mige televisieprogïamma, goed passen bij het thema. ,,Zij hebben bijna
allemaal de oorlog meegemaakt."
In de drie weken voorafgaand aan
het festival, hadden in Den Haag
voor het eerst de Haagse Vrijheids-

weken plaats. Op diverse locaties
waren ruim 30 activiteiten zoals lezingen, films en scholierendebatten
rond thema's als wijheid, wede, democratie en internationaal recht.
,,Toen het Bewijdingsfestival nog op
het Spuiplein plaatshad, waren dat
soort activiteiten in zalen rondom
het plein. Dan moest je kiezen tussen optredens en andere activiteiten. Nu hoef je niet meer te kiezen."

Zo 5 mei, va L3.00 uur, Malievetd, Den Haag.
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