Programma
Presentatie: Diana Ozon
12.00 uur:
* Start muziek live of cd
* Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
* Zjef Naaijkens en Loutje Bosch met Fanfarette
* Srdan Kekanovic
ca 12.30 uur:
* Openingswoord door Mikkie Venema van Ontwapen!
* Zjef Naaijkens en Loutje Bosch met Fanfarette
* Meindert Stelling; voorzitter van de Vereniging van Juristen voor de Vrede
* Srdan Kekanovic
* José van Leeuwen: Israel en de atoombom/Vanunu (Een Ander Joods Geluid)
* Manu
* Henk van der Keur (LAKA)
* Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
* Spreker (ter bevestiging)
* Nico van Apeldoorn
* The Bucketboyz
* Spreker (ter bevestiging)
* Srdan Kekanovic
* Uitleg van de opruimingsactie en juridische toetsing achteraf
ca 14.30 uur:
* Opening van de ´opruimingsactie’
* Doorlopend live muziek
* Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, Fanfarette enz
‘Le Sabot’, mobiele biologisch en veganistische veldkeuken, verzord koffie, thee en soep met brood
* Diana Ozon Dichter, performer, schrijver, columnist, beeldend kunstenaar.
* Zjef Naaijkens en Loutje Bosch met de Fanfaretten (kleinste Fanfare vd Eeuwigdurende
Bijstand!!) Zjef Naaijkens staat voor veel mensen nog steeds bekend als de zanger van de RK
Veulpoepers BV, een maatschappijkritiese feestband uit de jaren zeventig.
* The Bucketboyz (bluegrass/rocka-billy) De aanstekelijke tunes van de energieke Bucketboyz
maken het je moeilijk om stil te blijven staan.
* Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. De Fanfare is een kleurrijk Amsterdams straatorkest,
bestaande uit een twintigtal blazers en enkele slagwerkers. Al meer dan twintig jaar zet de Fanfare
overal waar ze komt de boel muzikaal op stelten.
* Rapper Manu. Manu’s teksten nemen het standpunt in van een kritische blik op de samenleving.
Verworven vrijheden bekijkt hij kritisch, zo ook de uitbuiting waarop deze samenleving volgens Manu,
tot ver in de geschiedenis én vooral ook in de huidige wereldpolitiek en samenleving gebaseerd is.
Clip ´minister president welterusten´: “Ons soort politici verdraaien informatie bewust, eeuwenlang
wordt ‘t volk al door xenofobie onderdrukt. Terwijl de angst voor de Islam in sneeuwbaleffect doorrolt,
maakt niemand zich druk om de kernwapens in Volkel.”
* Srdan Kekanovic. Balkan en Nederlandse liederen. Samen met Musicians without Borders
winnaar van de Kees Koningprijs 2006
* Nico van Apeldoorn dichter/tekstschrijver. Bijlage van Gramschap 27 (1 december 1981) was het
boekje Oorlog is Vrede. [gedicht verwijderd]
* Meindert Stelling kapitein luchtmacht b.d. nu advocaat en voorzitter van de Vereniging van
Juristen voor de Vrede. Hij verdedigt regelmatig vredesactivisten.
* José van Leeuwen draagt een bijdrage van Een Ander Joods Geluid voor over de Israëlische
kernwapens en Mordechai Vanunu.
* Ingenieur Henk van de Keur werkt bij Stichting LAKA, documentatie- en onderzoekscentrum
kernenergie.

