4VrijheidThuis
Theater Na de Dam Alkmaar
Hang een duif voor je raam en laat zien dat je de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog herdenkt en de vrijheid viert.
Artiance jongeren herdenken met Theater na de Dam dat het op 4
mei 75 geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde én we
vieren op 5 mei dat we sindsdien weer in vrijheid leven. We
starten vanaf 20 april tot en met 5 mei de actie met de
vrijheidsduif.
De duiven kunnen thuis uitgeprint worden en voor het raam gehangen worden. Je kunt ook
een duif voor een ander maken. Stuur hem op met de post of gooi hem door de brievenbus.
Zo geven we vrijheid door.
Louise: “Vrijheid is voor mij: kunnen zeggen wat ik wil en de vrijheid voor een ander om het
niet met me eens te zijn.”
Afgelopen weken hebben wij allemaal iemand die de Tweede Wereldoorlog heeft
meegemaakt geïnterviewd, of we hebben iemand gesproken, die het verhaal van een ouder
kon navertellen. Op basis van deze gesprekken hebben we filmpjes gemaakt van
onderwerpen, die ons raken en verbinden.
Via de socialmedia kun je ons volgen.
Instagram: 4.vrijheid.thuis
Facebook: 4vrijheidthuis
Tay: “Voor mij is vrijheid te kunnen zijn wie je wil zijn en met wie je wil zijn.”
Wij zijn onderdeel van het landelijke platform Theater Na de Dam, waarbij bijna 500 jongeren
in 40 projecten door heel Nederland zich inzetten om 4 mei mede van betekenis te voorzien.
Amélie interviewde haar opa
“De oorlog…..wat een gebeurtenis, zoveel herinneringen.
Zoals elke andere dag zat ik in de les toen mijn leraar me uit de klas haalde en zei:” Klaas je
moet naar huis het is mis”. Ik stapte snel op mijn fietsie en je kon het niet missen...de grote
rookwolk boven onze boerderij. De boerderij stond in brand, ons leven stond in brand. Met
twintig man probeerden we het te blussen maar we waren hulpeloos.
Langzaam zag ik ons leven verbranden. Ons inkomen, onze tijd....alles. We hadden niks
meer”.
Lisa: “Ik voel me vrij als ik mezelf kan zijn en keuze heb in wat ik doe.”
4VijheidThuis voor Theater na de Dam Alkmaar wordt gemaakt door: Amélie, Ayinka, Bente,
Coise, Dani, Eva, Floortje, Lisa, Louise, Mijke, Roos, Tay, Tim G., Tim S., Willemijn.

