
Uitnodiging

Hartelijk welkom op ons tweede Intercultureel Vredesfeest op zaterdag 22 september 
a.s.! 
Het is bedoeld voor alle Nijmegenaren en vooral ook voor de bewoners van de wijken rondom 
het wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386.  
We verwachten mensen van vele verschillende culturen en religies, ook bezoekers die niet 
religieus gebonden zijn. Al die mensen kunnen elkaar bij dit feest ontmoeten. 

Hier volgt het voorlopige dagprogramma van het Vredesfeest. Meer bijzonderheden zijn te 
vinden in ons programmaboekje dat half september verschijnt. Daarin komt ook informatie 
over de diverse activiteiten in de stad tijdens de Nijmeegse Vredesweek (15 – 23 september), 
waarin het thema ‘Vrede met de Aarde’ centraal staat. 

Namens de voorbereidingscommissie voor het Vredesfeest, 
Hans Slavenburg, algemeen coördinator
Piet Muller, PR en communicatie

Dagprogramma van de Vredesfeestdag: 
10.30 uur: Vredesbezinningsbijeenkomst

12.00 uur: Opening van het Vredesfeest (wethouder Turgay Tankir) 
Aansteken van de Wereldvredesvlam
Gedicht door Qader Shafiq, Ambassadeur van Vrede voor Nijmegen
Presentatie van de programma’s door Marjolein Pieks

Programma 1: 
12.30 – 13.00 uur: Balkankoor Kitka
13.15 – 13.45 uur: soul en reggae met gitaar (Carmen)
14.00 – 14.30 uur: Olam Haba koor
14.45 – 15.15 uur: Syrische protestzang (Gharib) 
15.20 – 15.50 uur: Het Brandt, blues- en folkband

Programma 2: 
12.30 – 13.00 uur: workshop yoga en meditatie (Janneke Slavenburg)
13.15 – 13.45 uur: workshop Arabische taal en schrift (Abbas Ouali)
14.00 – 14.30 uur: workshop over discriminatie (Ieder1gelijk)
14.45 - 15.15 uur: workshop over de ecologische voetafdruk (Cecile van de Pol)
15.20 – 15.50 uur: Armeense volksmuziek (VAN)

Intermezzo’s door: buikdanseressen van Aziza, jongerengroep RLRN,  Qader Shafiq, 
Wereldblik, De Poëziekoerier 

Overige activiteiten: handlezen door De Handleiding, oosterse massage, henna schilderen
  
Afsluitend programma:
16.00 uur: Colourful City koor 
16.30 uur:   Vredeswensen – ballonnen oplaten
17.00 uur:   Sluiting

Hele dag vanaf 12 uur: Kinderprogramma met goochelen, schminken, verven enz. 

Hele dag: Informatiemarkt van vredesgroepen en  natuur/milieugroepen

Hele dag: heerlijke hapjes, uit alle windstreken!


