PROGRAMMA 031019
Festival 30 Jahre Mauerfall

Zaterdag 9 en zondag 10 november 2019, Jardin d’Hiverre Baarn*
ZATERDAG 9 NOVEMBER
11.0
0

Festivalterrein open:
Buitenexpositie met - onder meer - een zestal ‘DDR-Staatskarossen’ (verlengde Volvo’s),
diverse Trabanten en een bonte variëteit aan Oostblokvoertuigen
Binnen: onder meer een expositie van kunst Muren na De Muur, boekenverkoop, stands van
het DDR-museum, het Museum van de 20e Eeuw en DDR-reizen, fototentoonstelling
De bar is de hele festivaldag open, uiteraard ook met DDR-versnaperingen.

11.3
0

Podiumprogramma onder leiding van Eppo van Nispen tot Sevenaer (algemeen directeur
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) met:
●
●

Welkom door initiatiefnemers Friso de Zeeuw ( DDR-Museum) en Hans Blokzijl
(directeur Jardin d’Hiverre)
Interviews met:
● Ben Bot (eerste zaakgelastigde van Nederland in de DDR; voormalig minister
van Buitenlandse Zaken)
● Margriet Brandsma (journalist en auteur)
● Willem Melching ( historicus en auteur)

12.3
0

Pauze, bezoek aan kunstexposities, diverse stands, verkoop boeken en DDR-bijzonderheden

13.3
0

Vervolg podiumprogramma onder leiding van Eppo van Nispen tot Sevenaer (algemeen
directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) met:
● Interviews met en verhalen van Helden van Toen, onder anderen:
Enrico Hochmuth e n Solveig Leo ( beiden afkomstig uit de DDR; dhr Hochmuth ontvluchtte de
DDR, mw Leo was destijds de eerste vrouwelijke LPG-voorzitter) (dit onderdeel is Duits
gesproken)
● Friso de Zeeuw (DDR-Museum) presenteert zijn nieuwe boek ‘De Tastbare DDR’
● Interview over het leven in de DDR met Bärbel Wiezorrek
● Tussen Kunst & Kitsch met Friso de Zeeuw (DDR-Museum)

16.0
0

Napraten onder het genot van Rotkäppchen Sekt en andere Ost-versnaperingen
Combo Die Trabis brengt DDR-hits
Einde dagprogramma, sluiting festivalterrein buiten

17.0
0
* tip: gratis parkeren op het terrein. Of kom met de trein naar Baarn en maak gebruik van de
pendeldienst met Trabant en Barkas

Avondprogramma zaterdag 9 november
18.00 Mauerfall-buffet

19.30 Exclusief avondprogramma met talkshow onder leiding van Eppo van Nispen tot Sevenaer
(algemeen directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) m
 et:
●

Gesprek met:
● Egbert Jacobs ( diplomaat en laatste ambassadeur van Nederland in de DDR)
● Hanco Jürgens (wetenschappelijk medewerker Duitsland Instituut)
● Anja Fricke (DDR-kenner)
● Ruxshin Bischoff (directeur das Büro-Duits voor bedrijven)

●

Maarten van Rossem (historicus en tv-persoonlijkheid) m
 et college over de Koude
Oorlog en de DDR

●
●

Friso de Zeeuw (DDR-Museum) presenteert de DDR-quiz
Indien mogelijk: live verbinding met Berlijn: Ronald Vedder

22.00 Einde

ZONDAG 10 NOVEMBER
11.0
0

Festivalterrein open:
Buitenexpositie met - onder meer - een zestal ‘DDR-Staatskarossen’ (verlengde Volvo’s),
diverse Trabanten en een bonte variëteit aan Oostblokvoertuigen
Binnen: onder meer een expositie van kunst Muren na De Muur, boekenverkoop, stands van
het DDR-museum, het Museum van de 20e Eeuw en DDR-reizen, fototentoonstelling
De bar is de hele festivaldag open, uiteraard ook met DDR-versnaperingen.

11.3
0

Podiumprogramma onder leiding van Annette Birschel ( journalist en auteur) m
 et:
●

Boeken aan tafel: rondetafelgesprek met enkele auteurs van boeken over de DDR,
met onder meer:
● Erik Timmermans en Jaap Visser o
 ver hun boek ‘Berlijn; een gids door de
hoofdstad van de DDR’
● Dolores Thijs over haar boek ‘Retour Berlin Ostbahnhof’

* tip: gratis parkeren op het terrein. Of kom met de trein naar Baarn en maak gebruik van de
pendeldienst met Trabant en Barkas

12.3
0

Pauze, bezoek aan kunstexposities, diverse stands, verkoop boeken en DDR-bijzonderheden

13.3
0

Vervolg podiumprogramma onder leiding van Annette Birschel (journalist en auteur) met:
●
●
●
●
●

●

Interviews over het leven in de DDR met onder meer Alex en Beate Waning
(gearresteerd op verdenking van spionage) en Bärbel Wiezorrek
Dieuwke van Ooij ( redacteur Nieuwsuur en Duitsland-expert) met recent
filmmateriaal: DDR-toen/Oost-Duitsland nu
Tussen (DDR-)Kunst & Kitsch met Friso de Zeeuw ( DDR-Museum)
Peter Prins (De Zegelaars) over de postgeschiedenis in de DDR
Matthias Gehler (directeur bij de publieke omroep in Thüringen; in 1990
woordvoerder van de laatste DDR-regering en toen chef van Angela Merkel) aan het
woord (Duits gesproken)
Aansluitend zingt hij enkele zelf gecomponeerde liedjes, met begeleiding van gitaar
en harmonica.

16.0
0

Napraten onder het genot van Rotkäppchen Sekt en andere Ost-versnaperingen
Combo Die Trabis brengt DDR-hits

17.0
0

Einde festival

* tip: gratis parkeren op het terrein. Of kom met de trein naar Baarn en maak gebruik van de
pendeldienst met Trabant en Barkas

