
Junkie XL en Metropole Orkest openen viering 300 jaar Vrede van Utrecht  
Eenmalig muziek- en theaterspektakel op 13 april 2013 op dak van de A2  
 
Tom Holkenborg (Junkie XL) opent de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht met ‘De slag om 
Vrede’: een symfonisch spektakel vol theater, muziek en vuurwerk met in de hoofdrol Frank 
Lammers. Holkenborg componeert speciaal voor deze gelegenheid de muziek voor het Metropole 
Orkest. De uitvoering vindt plaats op een bijzondere festivallocatie: het dak van de A2 tunnel bij 
Leidsche Rijn. Stichting Vrede van Utrecht organiseert het evenement i.s.m met Wink. 
 
‘De Slag om Vrede’ zapt met theater, muziek en vuurwerk door het historische verhaal van de Vrede van 
Utrecht. Paul Feld, programmamaker Vrede van Utrecht: “We nemen het publiek mee in de hectiek en de 
waanzin van een veldslag die uiteindelijk door niemand gewonnen wordt. Letterlijk kom je binnen in het kamp 
van een leger dat zich voorbereidt op die grote slag, met als aanvoerder Frank Lammers. Hiervoor krijgen we 
hulp van tweehonderd militairen van de Landmacht. Hierna wordt het publiek deelgenoot van de vijftien 
maanden onderhandelen in Utrecht die leidden tot het wereldomspannende Vrede van Utrecht verdrag. Het 
spektakel eindigt net als op 11 april 1713 met vuurwerk en dansen dat daarna 24 uur doorgaat met de 
Culturele Zondag Utrecht Danst.” Er worden 15.000 mensen verwacht.  
 
Utrecht viert vrede! 
Driehonderd jaar geleden werd de Vrede van Utrecht gesloten: een wereldomspannend vredesverdrag. In 2013 
vieren en herdenkt Utrecht deze gebeurtenis met een internationaal cultureel programma in stad, wijk en 
regio. Het Vrede van Utrecht programma bevat ruim tweehonderd evenementen, waaronder dertien musea 
die meedoen aan een tentoonstelling binnen het thema Oorlog en vrede, vele conferenties en festivals. De 
viering eindigt in september met een tiendaags festival op Vliegbasis Soesterberg met o.a. het Metropole 
Orkest en Kyteman. Bekijk voor het hele programma van Vrede van Utrecht in 2013: 
www.vredevanutrecht2013.nl 
 
Over Junkie XL 
Tom Holkenborg is vereerd de muziek te componeren: “Fascinerend hoe Utrecht als gastheer van zo’n unieke 
vredesconferentie, machtige landen bij elkaar bracht zodat ze hun oorlogen pratend konden beslechten. Daar 
mogen we als Nederlanders echt trots op zijn.” Met de muziek die Holkenborg maakte voor spellen als ‘Need 
for Speed’ en ‘Burnout’ bereikt hij dagelijks meer dan 30 miljoen gamers. De afgelopen jaren tekende 
Holkenborg samen met ’s werelds grootste filmcomponist Hans Zimmer voor de filmmuziek van Hollywood 
kaskrakers als ‘Inception’ en ‘The Dark Knight Rises’. Tegelijkertijd componeerde hij stukken voor het Nationaal 
Ballet en het Metropole Orkest. In september 2012 kwam zijn zesde studioalbum ‘Synthesized’ uit.  
 
Informatie: 
Openingsspektakel 300 jaar Vrede van Utrecht: ‘De slag om vrede’ met o.a. Junkie XL, het Metropole Orkest, 
Frank Lammers, de Landmacht, de HKU, de Kathedralen Koorschool en het ROC.  
Regie: Luca Andrea Stappers.  
Datum: zaterdag 13 april. Start 21:15 uur 
Toegang gratis.  
Parkeren (betaald): Vredenburg Leidsche Rijn , J.C. Verthorenpad 100, 3541 MV Utrecht. 

 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lonneke Laurant, persmedewerker Vrede van Utrecht.  
Tel: 030-2393899, mail: lonnekelaurant@vredevanutrecht.nl 
 
Voor aanvragen Junkie XL: Michiel Groeneveld (3D Management) via +1 (310) 729-8142 / +31 6 15096659 / 
mgroeneveld@3dmgmt.com.  
 
Vrede van Utrecht is een initiatief van gemeente en provincie Utrecht. 
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