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Als uitloper van Façade 2017 onderzoekt CBK  Zeeland 

de mogelijkheden om de stad Middelburg als stad van 

de vrijheid op de kaart te zetten. Joep van Lieshout 

 onderzoekt in zijn tentoonstelling ‘Je maintiendrai’ de 

 vrijheid en presenteert schetsen voor een vrijheidsbeeld 

voor Middelburg. 

Vanaf 2022 zal de kunstmanifestatie Façade, georgani-

seerd door CBK Zeeland, in het licht staan van de vrijheid 

(de vier vrijheden van Roosevelt) om daarmee Middelburg 

nog meer te profileren als stad van de vrijheid.

Foto voorzijde: Atelier Van Lieshout

Je MaINTIeNDRaI

Als uitloper van Façade 2017 onderzoekt 

CBK Zeeland de mogelijkheden om de stad 

 Middelburg nog beter als stad van de vrijheid 

te profileren. Joep van Lieshout is in dit kader 

gevraagd om een monument te ontwerpen 

ter ondersteuning van deze profilering. In 

deze tentoonstelling worden naast verschil-

lende kunstwerken over vrijheid de eerste 

schetsen getoond voor een ‘vrijheidsbeeld’ 

voor  Middelburg.

Vrijheid is ‘ontzettend belangrijk’ voor Van 

 Lieshout. Het lag dus voor de hand om hem 

te vragen deze tentoon stelling te maken en 

de eerste schetsen voor een ‘vrijheidsbeeld’ 

op papier te zetten.
 

De opening van Je MaINTIeNDRaI vindt 

plaats op zondag 7 oktober 2018 om 

15:00 uur door Kathrin Ginsberg, directeur 

CBK Zeeland.

Gedurende de tentoonstelling worden 

meerdere bijeenkomsten georganiseerd die 

bijdragen aan de profilering van Middelburg 

als stad van de vrijheid.

EXPOSITIE
7 OKT—16 NOV WO 07 NOV

DO 18 OKT

Atelier Van Lieshout, Huis, Façade 2017. Foto: Anne Breel
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       20:00 uur / CBK Zeeland

Burgemeester Harald Bergmann is een groot voorvechter van 

‘ Middelburg, stad van de vrijheid’. In deze bijeenkomst gaat hij in 

op welke unieke aspecten en kansen Middelburg heeft om zich te 

onderscheiden als stad van de vrijheid. 

Barbara Oomen is hoogleraar Sociologie van de Mensen

rechten aan de Universiteit Utrecht (University College Roosevelt 

in Middelburg) en leidt het ‘Cities of Refuge’ programma. Zij spreekt 

over mensenrechtensteden wereldwijd, en over mensenrechten in 

Middelburg.

       20:00 uur / CBK Zeeland

Dr. Erik Braun, senior researcher urban economics van de 

 Erasmus universiteit in Rotterdam, gaat als expert citymarketing 

en place branding in op de mogelijkheden voor ‘ Middelburg, stad 

van de vrijheid’. Niet alleen komt het belang van ‘branding’ aan de 

orde maar ook de consequenties die dit met zich meebrengt.

VRIJHEID VOLGENS JOEP VAN LIESHOUT 

        20:00 uur / CBK Zeeland

Joep van Lieshout, kunstenaar en inspirator achter   

Atelier Van Lieshout (AVL) gaat in op de door hem  gemaakte 

 tentoonstelling en de schetsen voor een ‘vrijheidsbeeld’ voor 

 Middelburg.
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