
"Samen in dialoog" Eindhoven in Beeld 

Op zondag 15 december 2019 is de Vrijheidstour te gast bij Eindhoven in Beeld in het kader van haar 
expositie “Bezet en bevrijd Eindhoven". We houden een dialoogbijeenkomst van 14.00 uur tot 17.00 uur. De 
deelnemers zijn welkom vanaf 13.00 uur. Het adres is: Erfgoedhuis, Gasfabriek 4, 5613 CP Eindhoven.

Iedereen wil vrijheid. Maar vaak verstaan mensen daar verschillende dingen onder. De vrijheid van de een kan 
zelfs ten koste gaan van die van de ander. In iedere cultuur wordt vrijheid anders beleefd en ervaren. Hoe 
kunnen mensen elkaar vinden als het gaat om vrijheid? Door erover met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar 
te luisteren. Vrijheidstour Eindhoven wil aan iedere Eindhovenaar de gelegenheid geven om dat te doen.

Samen in dialoog
In het kader van Vrijheidstour Eindhoven worden in 2019 en 2020 twaalf dialoogbijeenkomsten georganiseerd, 
verspreid over alle delen van de stad en open voor iedereen die vrijheid van belang vindt. In deze gesprekken 
kunnen de deelnemers met elkaar uitwisselen hoe zij vrijheid definiëren, beleven en ervaren.
Negen bijeenkomsten vinden plaats in huiskamers en bieden plaats aan een achttal deelnemers. Drie 
bijeenkomsten worden gehouden op plekken van betekenis voor Eindhoven; hieraan kunnen drie groepen, dus 
ongeveer 20 mensen, deelnemen. 

Deelname:
Deelname is gratis. 
Mensen kunnen zich per e-mail aanmelden bij: aanmelden@vrijheidstoureindhoven.nl
Meer informatie: www.vrijheidstoureindhoven.nl.

Gesprekken met inhoud
De dialoogbijeenkomsten bestaan uit meerdere onderdelen:
- inleidende monoloog: acteurs van Freedom Theatre vertolken het verhaal van Eindhovenaren die zijn 
geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen over vrijheid.
- creatieve uiting: bij elke monoloog is door Community Art Project (on)breekbaar een 3D-collage gemaakt die 
de inhoud van de tekst zichtbaar maakt.
- het gesprek vindt plaats onder begeleiding van Eindhoven in Dialoog, de organisatie die voor tal van groepen, 
organisaties en buurten gespreksbijeenkomsten organiseert.
Vaste onderdelen van het gesprek zijn: kennismaken, ervaringen delen, wat is je droom, waarover denk je, wat 
wil je doen.
De gesprekken worden begeleid door ervaren gespreksbegeleiders. Op 15 december zijn dat: Sjaak Evers, Corrie 
van Rijthoven, Nanda Verbeek en Cecilia van der Geest.
De monologen worden verzorgd door: Joost Veenhuijsen (Rens) en Toos van Riet (Ria).
De kunstkistjes zijn gebouwd door Jeannette Claessen.

Vrijheidstour Eindhoven
Vrijheidstour Eindhoven is een initiatief van vier organisatie s die zich inzetten voor mondiaal bewustzijn en 
vrijheidseducatie: Vredesburo, Freedom Theatre, Eindhoven in Dialoog en (on)breekbaar. In 2019 en 2020 ligt 
het accent op de thema’s Bevrijding en Vrijheid. Hoe heeft Eindhoven in de voorbije eeuw vormgegeven aan 
vrijheid, zowel in de stad zelf als in de relaties met andere landen en steden? De dialoogbijeenkomsten laten 
een veelkleurig palet zien van wat mensen denken en voelen, willen en doen. In een slotmanifestatie rond 
september 2020 zal het totaalbeeld op een creatieve en feestelijke manier worden gepresenteerd. 
Van de dialoogbijeenkomst wordt een verslag gemaakt door Gerard Mesman. De verslagen worden 
gepubliceerd op de website van Vrijheidstour. Ze worden op verzoek toegestuurd aan deelnemers en 
belangstellenden.

Expositie en film Eindhoven in Beeld
De expositie en film “Bezet en bevrijd Eindhoven” bij Eindhoven in Beeld zijn vooraf aan de dialogen te 
bezoeken. Daarnaast zijn ze ook gratis te bezoeken op werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur op het adres 
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Gasfabriek 4 te Eindhoven. Het Erfgoedhuis is rolstoeltoegankelijk en ook geschikt voor de ontvangst van 
groepen. Voor grote groepen geldt, eerst even bellen met 040 2116072 tijdens openingstijden. Voor meer 
informatie kunt u naar de website van de Stichting Eindhoven in Beeld: www.eindhoveninbeeld.com.


