
Spectaculaire presentatie van Vrede van Utrecht programma:  
JunkieXL en Metropole Orkest, Janine Jansen en haar vader, alle musea en festivals, in wijken en regio 

         
 

Voorafgaand aan een geslaagde editie van VJ op de Dom projecteerde Vrede van Utrecht het totale 

programma van komend jaar op de Domtoren. Verwacht in 2013 een combinatie van grote 

publiekstrekkers als Junkie XL en het Metropole Orkest, Janine Jansen, Tania Kross, een uitgebreid 

museaal programma, conferenties i.sm. de UU en lokale projecten in stad en regio. Het hele 

programma is te lezen in het magazine op de geheel vernieuwde website.  

 

Het magazine, waarvan het eerste exemplaar gisteren werd overhandigd aan burgemeester Wolfsen 

en commissaris van de Koningin Robbertsen, is online in te zien.  Op 11 april 2013, de datum van de 

historische ondertekening, slaat de Munt een nationale Vrede van Utrecht herdenkingsmunt.  Hierna 

volgt een omvangrijk programma van 11 april t/m 21 september 2013. Het overzicht is te zien op de 

geheel vernieuwde website die donderdagnacht live ging: www.vredevanutrecht2013.nl. 

VJ op de Dom 2012: visuals en beats 

Vrede van Utrecht, Nederlands Film Festival, Impakt, HAFF, Z25 en Born Digital kijken terug op een 

geslaagde VJ op de Dom. 6500 bezoekers bezochten het event. Met open mond stond men te kijken 

naar de beelden die zich op de Domtoren voltrokken: van Supermario  tot tetrisblokken, van 3D 

ganzen tot discoballen. Presentator Esteban lijmde de avond aan elkaar en Dj DNA – met live 

blokfluitspeler Erik Bosgraaf - en Eindbaas zorgen voor knallende beats. 

 

VJ op de Dom nieuwe oude muziek 2013 

“Een verpletterend resultaat”, aldus Paul Feld, programmaker Vrede van Utrecht:  “Volgend jaar 

doen we er weer een schepje bovenop tijdens ‘VJ op de Dom Nieuwe Oude Muziek’, in 

samenwerking met o.a. Festival Oude Muziek, Gaudeamus Muziekweek en het Utrechts 

Klokkenluiders Gilde. Maar eerst volgt een spectaculaire opening op het dak van de A2, met muziek 

van Junkie XL en het Metropole orkest, theater en vuurwerk van Ephemere op zaterdagavond, 13 

april 2013. Komt allen!”   

Informatie 

Bekijk het magazine of de vernieuwde website: www.vredevanutrecht2013.nl 

Voor meer informatie: Lonneke Laurant, pers en publiciteit Vrede van Utrecht 

mail: lonnekelaurant@vredevanutrecht.nl, telefoon: 030-2393895/ 06-17344854 



  


