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37e FESTIVAL
110.000
BEZOEKERS

SOCIAL MEDIA
Op Facebook heeft Bevrijdings-
pop rondom 5 mei maximaal ruim 
19.000 paginalikes.  
Het plaatsen van onze poster 
met de line-up is het bericht met 
het grootste bereik op Face-
book; 57.411 mensen zien dit in 
hun tijdlijn.
Op Twitter heeft Bevrijdingspop 
kort na 5 mei ruim 4.700 volgers, 
op Instagram ruim 900 volgers en 
op LinkedIn bijna 300 volgers.

WEBSITE
In aanloop naar Bevrijdingspop 
wordt bevrijdingspop.nl al ruim 
150.000 maal bezocht en zijn er 
bijna 700.000 pageviews gere-
gistreerd. Op 5 mei zelf zijn er 
een kleine 65.000 bezoekers en 
ruim 250.000 pageviews. Na de 
homepage vormen het blokken-
schema (160.000 views) en het 
programma (140.000 views) de 
populairste pagina’s. 
 
Van de nieuwsberichten is de 
aankondiging van de eerste acts 
Bombino en Spinvis het vaakst 
gelezen (4.900 views), gevolgd 
door het bericht over de com-
plete line-up (3.600 views) en 
van act Jonna Fraser (3.550).

400 
VRIJWILLIGERS
helpen mee op 5 mei zelf.

En een vaste crew van 50 vrij-
willigers werkt het hele  

jaar door achter de  
schermen aan  

Bevrijdingspop. 

BEVRIJDINGSDUIK
Op 1 januari (1/1) vindt 
het eerste bevrijdingseve-
nement van het jaar plaats. 
De Zandvoortse nieuw-
jaarsduik wordt die dag omgedoopt 
tot Bevrijdingsduik.  
Deelnemers: 5.000

BEVRIJDINGSDEBAT
In de Toneelschuur kijken scholieren 
op 2 februari (2/2) samen naar de 
voorstelling Mirad, een jongen uit 
Bosnië. Daarna gaan zij in debat, 
met elkaar en onder leiding van de 
acteurs, over het onderwerp: Vrijheid 
is niet vanzelfsprekend. 
Deelnemers: 100

BEVRIJDINGSWANDELING
De Bevrijdingswandeling op 3 maart 
(3/3) voert langs plekken in de stad 
waar de vrijheid gevierd is, of juist 
in het geding is geweest. De wande-
ling wordt dit jaar verzorgd door de 
gidsen van Gilde Haarlem. Wegens 
succes wordt de wandeling op 4 mei 
herhaald. 
Deelnemers: 250

BEVRIJDINGSRUN
Bevrijdingspop Haarlem or-
ganiseert op dinsdagavond 
4 april 2017 (4/4) samen 
met Runnersworld Haar-
lem en MYLAPS de Bevrijdingsrun, 
een funrun met start en finish in de 
Haarlemmerhout. De loop is ruim 6 
kilometer lang en kan zowel individu-
eel als in teams worden afgelegd. 
Deelnemers: 400

BEVRIJDINGSVUUR
Bij de start van Bevrijdingspop 
brengen de blinde en slechtziende 
hardlopers van Running Blind het 
bevrijdingsvuur vanuit Wageningen 
naar Haarlem. Vanwege de 
Nationale Viering Bevrijding 
wordt het Bevrijdingsvuur 
in Haarlem dit jaar ontsto-
ken door de minister-president. 
Deelnemers: ca. 100.000

FESTIVAL MET EEN BOODSCHAP
T H E M A P R O J E C T E N

Het thema Vrijheid is niet vanzelfsprekend wordt op 5 mei in Haarlem 
op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Het 5voor5-
moment – dit jaar met Boris Dittrich en Spinvis – en speeddaten met 
veteranen zijn vaste ingrediënten van Bevrijdingspop.  
Daarnaast maakt vooral het verhaal van de oma van 3FM-dj  
Frank van der Lende             grote indruk. Net als de blinde en 
slechtziende lopers van Running Blind die het Bevrijdingsvuur 
van Wageningen naar Haarlem brengen.

In 2017 heeft Bevrijdingspop samen met partners diverse projecten 
opgezet en uitgevoerd die een relatie hebben met vrijheid. 

5VOOR5-MOMENT
Om 5 minuten voor 5 uur staan we 
met alle Bevrijdingsfestivalbezoe-
kers in het land, bijna één miljoen 
mensen, 5 minuten stil bij 
onze vrijheid. Het 5voor5-
moment wordt dit jaar in 
Haarlem verzorgd door 
Boris Dittrich en Spinvis. 
Deelnemers: ca. 100.000

SPEEDDATEN MET VETERANEN
Festivalgangers ontmoeten (ex-)mili-
tairen die hun praktijkverhalen delen. 
Deelnemers: 100

DE BLIKOPENER 
MET DEGASTEN EN SCHOOL OF 
FREEDOM
De Blikopener is een tent waar be-
zoekers op een interactieve manier 
worden gewezen op hun eigen en 
andermans vooroordelen. Bezoekers 
worden uitgenodigd hun oordelen 
mee naar binnen te nemen en zich 
te laten verrassen.  
Deelnemers: 200

SPRINGEN VOOR VRIJHEID
Het wordt door velen gezien als de 
ultieme vrijheid: vliegen als een vogel 
in de lucht! Op Bevrijdingspop 2017 
ervaren we dit gevoel. Letterlijk. 
Op de enige echte Springen voor 
vrijheid-trampoline. 
Deelnemers: 400

EMBRACELETS 
OMARM DE VRIJHEID
Tijdens Bevrijdingspop zijn rode, 
witte of blauwe Embracelets te koop 
tegen een vrijwillige bijdrage. Een 
foto met een Embracelet en een 
eigen bedachte vrijheidskreet is later 
op 5 mei op te halen bij de foto-
stand op het festivalterrein. 
Deelnemers: 80

MINISTER-PRESIDENT
OPENT SFEER-
VOL BEVRIJ-
DINGSPOP 
2017
Met Haarlem als gastprovincie 
voor de start van de Nationale 
Viering Bevrijding staat Bevrij-
dingspop dit jaar nog meer dan 
andere jaren in de landelijke 

schijnwerpers. De ope-
ning met het aansteken 
van het Bevrijdingsvuur 
door minister-president 

Rutte en Douwe Bob wordt op 
televisie live uitgezonden door 
de NOS. Daarna barst het festi-
val echt los, met een line-up vol 
lokaal talent, nationale topacts 
en in Alpha Blondy zelfs een 
internationale superster.

HERDENKINGSCONCERT
YORICK VAN NORDEN EN TOPSOPRAAN 
CHARLOTTE RIEDIJK 
Aansluitend op de officiële landelijke herdenking op 4 mei en na 
de twee minuten stilte bij het oorlogsmonument op de Dreef, vindt 
alweer tien jaar lang het Herdenkingsconcert plaats in de Haarlem-
merhout. Miezerregen kan de duizenden bezoekers niet thuishouden. 
Natuurlijk is het Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Matthijs Broers van de 
partij. Het begeleidt dit jaar sopraan Charlotte Riedijk en singer-song-
writer Yorick van Norden. 

JUPILERPODIUM 
POWERED BY SENA
Het Jupilerpodium powered by Sena ontwikkelt zich 
meer en meer tot een podium dat zich kan meten 

aan de kwaliteit en uitstraling van het Houtpodium. RONDÉ, Tony 
Clifton, Jungle by Night – het zijn acts waarvoor duizenden speciaal 
naar Haarlem komen. 

KINDER-
FESTIVAL
RABOBANK-
PODIUM
Op het Kinderfestival Rabobank-
podium swingen in 2017 onder 
anderen Mylène & Rosanne, en 
Bibi en de Nielsjes de pan uit. 
Uiteraard kunnen kinderen zich 
hier laten schminken en is er an-
der vermaak, zoals een klimrots, 
springkussens en oer-Hollandse 
spelletjes.

PLEIN V/D VRIJHEID 
I.S.M. INHOLLAND EN 

HAARLEMS TOEKOMST
 
Even verderop op hetzelfde veld 
als het Jupilerpodium bevindt 
zich het Plein van de Vrijheid. Hier 
is elk half uur een nieuw, lokaal 
talent te beluisteren.  
 
Invulling van de acts vindt plaats 
in samenwerking met Inholland en 
Haarlems Toekomst.

SCHOOL OF 
FREEDOM 
MASTERCLASSES
Tijdens de inspirerende master-
classes van School of Freedom 
denken scholieren na over wat 
vrijheid voor hen betekent. Ook 
maken zij performances hierover, 
die zijn uitgevoerd op 4 en 5 mei 
2017 tijdens Bevrijdingspop.  
 
De masterclasses 
worden verzorgd door 
bekende gastdocenten.

AMBAS-
SADEURS 

VAN DE VRIJHEID 
Als vanouds trekt het Houtpo-
dium de meeste aandacht, met 
acts als Jonna Fraser, Michelle 
David & The Gospel Sessions 
en Bombino. Bevrijdingspop 

2017 wordt afgesloten met een 
opzwepend optreden van De 

Jeugd van Tegenwoordig die als 
Ambassadeurs van de 

Vrijheid traditioneel per 
legerhelikopter door 

ons land vliegen.

http://www.bevrijdingspop.nl/2017-start-ijskoude-bevrijdingsduik/
http://www.bevrijdingspop.nl/2017-start-ijskoude-bevrijdingsduik/
http://www.bevrijdingsfestivals.nl/nieuws/nieuwsartikel/60/DJ+Frank+van+der+Lende+vertelt+het+verhaal+van+zijn+oma+op+Bevrijdingsfestivals+
http://www.bevrijdingsvuurestafette.nl
http://www.bevrijdingsvuurestafette.nl
http://www.youtube.com/watch?v=4mvc2MKty_k
http://www.bevrijdingspop.nl/thema/school-of-freedom/
http://www.bevrijdingspop.nl/thema/school-of-freedom/
http://www.bevrijdingspop.nl/festival/kinderfestival-2017/
http://www.bevrijdingspop.nl/festival/pleinen/
http://www.bevrijdingspop.nl/festival/herdenkingsconcert-4-mei/
http://www.bevrijdingsfestivals.nl/ambassadeurs/de_jeugd_van_tegenwoordig
http://www.youtube.com/watch?v=_NmG93monSU&t=24s
http://www.youtube.com/watch?v=GlCYu1HDlOA
http://www.youtube.com/watch?v=HnibafE_i64

