
Festival van het Vrije Woord

Woensdag 3 mei, 16:30-19:30

Op 3 mei is het de Internationale Dag van de Persvrijheid. Het

Persvrijheidscomité organiseert daarom op woensdag 3 mei bij Beeld en Geluid

het Festival van het Vrije Woord.

Turkije
Dit jaar ligt de nadruk van het programma op de situatie in Turkije. Wat zijn de gevolgen van de

aanslagen en de mislukte coup afgelopen zomer voor de persvrijheid? Hoe is het om op dit

moment in Turkije verslag te doen van gebeurtenissen? Het festival start vanaf 16:30 uur met

een aantal workshops (o.a. cartoon tekenen, schrijven en fotografie). Het avondprogramma gaat

verder met een programma in twee zalen.

Vrijheid van meningsuiting



OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de
ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en
innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en
infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.

In de eerste zaal opent de Duits-Turkse komiek en schrijver Serdar Somuncu de avond met een

kort optreden. De Turkse journaliste en publiciste Ece Temelkuran houdt de jaarlijkse

persvrijheidslezing en er is ook een interview met NOS-correspondent Lucas Waagmeester. In

het kader van het project Getekend Syrië staat met Syrische cartoonisten de artistieke vrijheid

van meningsuiting op het programma. Onder anderen Tjeerd Royaards en Lectrr spreken over

de manier waarop een cartoonist tekeningen maakt in tijden van repressie en oorlog, wanneer

de vrijheid van meningsuiting onder druk staat.

Veiligheid
Professor Alex Brenninkmeijer presenteert in de tweede zaal een onderzoek naar geweld en

bedreigingen van Nederlandse journalisten. Aansluitend is een paneldiscussie met onder

anderen Chris Klomp en Sanne Terlingen en vervolgens over de veiligheid in conflictgebieden

met onder anderen Marcel Gelauff (Hoofdredacteur NOS Nieuws) en oorlogsverslaggever Hans

Jaap Melissen. Bekijk meer info over alle sprekers.

Jeroen Oerlemans
Beeld en Geluid toont in samenwerking met Museum Hilversum in de hal van het gebouw een

overzicht van het werk Jeroen Oerlemans, de Nederlandse fotojournalist, die op 2 oktober 2016

werd gedood tijdens zijn werk in Libië.  

Meer informatie over het volledige programma is hier terug te vinden. Het Festival van het Vrije

Woord wordt georganiseerd door het Persvrijheidscomité.

http://www.beeldengeluid.nl/persvrijheid
http://www.beeldengeluid.nl/persvrijheid


The Netherlands Institute for Sound and Vision is an important player when it comes to management and
accessibility of Dutch audiovisual heritage. The special building on the Media Park in Hilversum stores a daily
growing collection of over 1.000.000 hours of radio, television, film, pictures and music. Sound and Vision is
committed to make this unique collection and the knowledge about it widely accessible for diverse audiences,
including media professionals, the creative sector, education and the general audience. Through research and
innovation, the institute has developed into a broad cultural institution that, with its accumulated knowledge and
infrastructure, occupies a central position within the archive and media branch.
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