Afdeling Communicatie

Middelburg,

Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Postadres: Postbus 6001, 4330 LA Middelburg

PERSBERICHT

24 juni 2010
Kom ook op 1 juli 2010 naar de Dag der Vrijheden en herdenk het slavernij verleden op het
Behandeld door:
Annick Creemers

Abdijplein in Middelburg

Op donderdag 1 juli wordt het slavernij verleden weer herdacht op het Abdijplein in
Middelburg. We nodigen iedereen van harte uit om aan het programma deel te nemen!
Doorkiesnummer:
(0118) 631361

Voor deelname aan het plechtige gedeelte kunt u zich aanmelden bij Corinne Kamermans
cka@zeeland.nl, i.v.m. de beperkte plaatsen.

Persberichtnummer:
0

Programma plechtig gedeelte
12.30 uur Inloop Provinciehuis Middelburg (Voorhal van het Statencomplex Abdijplein) met hapje en
drankje
Ontvangst gasten door Harry van Waveren, gedeputeerde Cultuur van de Provincie Zeeland

13.00 uur Mylgia van Uytrecht is programmaleider en roept Roelof Koops, directeur Zeeuws Archief,
op te spreken over het slavernijverleden en de bewaarde archieven in Zeeland

Vervolgens lezing van Ruud Paesie, wetenschappelijk onderzoeker, over zijn nieuwste
onderzoeksresultaten naar het Zeeuws aandeel in de slavenhandel

13.30 uur Mylgia van Uytrecht maakt melding van het verdere programma:
lopen naar het slavernij monument op de Balans onder begeleiding van muziek

Woord bij het monument door Hannie Kool, wethouder gemeente Middelburg

Kranslegging:
1. door gedeputeerde Harry van Waveren namens de Provincie Zeeland samen met Kathleen Ferrier
lid Tweede Kamer
2. door Hannie Kool, wethouder gemeente Middelburg samen met Jaap Goetheer, voorzitter Groen
Links van de fractie Middelburg
3. door kinderen van de Algemene Basis School uit Middelburg

Hierna wordt er 1 minuut stilte in acht genomen

14.00 uur Einde plechtige gedeelte en start feest op Abdijplein
met mogelijkheid bezichtiging van de doorlopende tentoonstelling:
'Boek met familienamen uit 1863'
Tentoonstelling 'onder de hoede van de Heer' Abdijplein.

Programma Op het Abdijplein
14.10uur - 14.25uur Opening door Kora speler Lamin Kuyateh
14.30uur - 14.45uur Antilliaanse dansgroep
14.50uur - 15.05uur Optreden van Marsha
15.10uur - 15.25uur Interview met historicus Ruud Paesie
15.30uur - 16.00uur Salsa band Entalla uit Antwerpen
16.05uur - 16.20uur Optreden Herbert Veira en Virgil
16.25uur - 16.45uur Afrikaanse percussie Djobuga
16.50uur - 17.05uur Optreden van Marsha
17.10uur - 17.25uur Hoeden show door Judith
17.30uur - 17.45uur Kora speler Lamin Kuyateh
17.50uur - 18.05uur Antilliaanse dansgroep
18.10uur - 18.25uur Rapper Green uit Vlissingen
18.30uur - 19.00uur Salsa band Entalla
19.05uur - 19.30uur Afrikaanse percussie Djobuga
19.35uur Afsluiting van de dag

Op het Abdijplein staat een podium waar verschillende muziek optredens zullen zijn, kramen met lekker eten, drinken en
tropische lekkernijen.
Tussen de muziek door zal de heer Paesie een interview houden over zijn onderzoeksresultaten naar het Zeeuwse aandeel
in de slavenhandel.
Het feest duurt tot 19.00 uur.

Wij hopen u op 1 juli 2010 te mogen verwelkomen namens de Provincie Zeeland in samenwerking met de Stichting
Monument Middelburg en de gemeente Middelburg.

Noot voor de pers / niet geschikt voor publicatie:
Wilt u meer informatie over 1 juli dan kunt contact opnemen met Siegfried Steglich van de Stichting Monument Middelburg, u kunt
hem bereiken op telefoonnummer: 06-44694548 of per mail via: annsieg@kpnplanet.nl
Ook kunt u contact opnemen met Dominique Blaha beleidsmedewerker Cultureel erfgoed van de Provincie Zeeland, u kunt haar
bereiken op telefoonnummer 0118-631418, of per mail via: dmb.blaha@zeeland.nl.

