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Amsterdam viert 5 mei met Bevrijdingsfestivals en 
Vrijheidsmaaltijden
Eerste namen Bevrijdingsfestival Het Vrije Westen in Westerpark

Op 5 mei 2014 staat de stad Amsterdam weer in het teken van de vrijheid. 
Bevrijdingsfestival Amsterdam 'Het Vrije Westen' vindt plaats in Cultuurpark 
Westergasfabriek en er zijn lokale Bevrijdingsfestivals als Vrijland bij Amsterdam 
Roest en het festival bij het Homomonument. De Vrijheidsmaaltijd zal na groot succes 
voor de derde editie terugkeren. Verspreid over heel de stad wordt bij tientallen 
Vrijheidsmaaltijden, van grote tot intieme, gegeten en gesproken over vrijheid.

Bevrijdingsfestival Het Vrije Westen
Dit jaar vindt voor de derde keer het Bevrijdingsfestival plaats met 7 podia in het Cultuurpark  
Westergasfabriek in Amsterdam. De eerste namen voor het Bevrijdingspodium zijn onder andere  
de rockband Kensington (Ambassadeur van de Vrijheid), funk en grooves van Beans & Fatback 
en Sven Hammond Soul en de garage/bluesband Giant Tiger Hooch. Op de SENA Talent 
Stage spelen o.a. My Baby, zangeres Cato van Dijck (ex-The Souldiers) met countryblues, 
gospel, folk en een vleugje voodoomagie, singer-songwriter Dennis Kolen met band en de 
beloftevolle jonge rockers The Silverfaces. De Grote Prijs van Nederland presenteert de winnaar  
van de singer-songwriter competitie van 2014 Sofie Dragt. Daarnaast zal Podium Mozaïek een 
speciale band samenstellen, waarbij verschillende zangers vrijheidsliederen uit hun land van 
herkomst zullen zingen. Jc Volta presenteert een Amsterdamse band, de winnaar van hun  
donderdagavond competitie, op het Bevrijdingspodium. Het concept Earth zal een dance stage 
verzorgen en De Nieuwe Anita een muziekpodium.
Het Vrije Westen brengt in 2014 een nog uitgebreider programma. Zo brengen films onderwerpen  
als privacy en vrijheid onder de aandacht, kun je struinen over de festivalmarkt met een foodcourt  
en ook voor kinderen is er genoeg te doen waaronder jamsessions van Junior Jam en het  
Verhalenfestival. Ook worden weer vele partijen uit het park bij het festival betrokken zoals de  
WesterUnie, Ketelhuis, MC theater en Pacific Parc. In 2013 waren er meer dan 30.000  
bezoekers. Het festival is weer gratis toegankelijk en vindt plaats van 11.00-23.00 uur. 

Vrijheidsmaaltijden
Overal in de stad zijn er op 5 mei 2014 Vrijheidsmaaltijden. De Tolhuistuin organiseert met de  
partners aan het IJ de langste tafel van Amsterdam, op het Carrascoplein bij Sloterdijk 
organiseert Artches een Vrijheidsmaaltijd over Vrije Ruimte, Bite Me organiseert samen met  
lokale partners en buurtbewoners Streetdinners in vijf stadsdelen, Amsterdam Dialoog 
organiseert een reeks Vrijheidsmaaltijden op zorglocaties, de Universiteit van Amsterdam, de 
Vrije Universiteit, het Stedelijk Museum en vele andere locaties doen mee. De maaltijden  
worden aangevuld met historische verhalen, lezingen en rondleidingen. Of je nu met vrienden wilt  
eten, met politici, muziek, gedichten een goed gesprek of met een stevige discussie, je kunt  
overal aanschuiven. 

Op de website www.4en5meiamsterdam.nl en de app 4en5meiamsterdam is vanaf eind maart het  
programma te vinden.

Bevrijdingsfestival Amsterdam/Het Vrije Westen is mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Amsterdam, Westergasfabriek, Nationaal Comité 4 en 5 mei,
vfonds, WE Fashion, Ministerie van Defensie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Rode Kruis, ProDemos, For(t) Freedom, Amnesty International, NOS en 3FM
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