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Conferentie Bridge to the Future 2009
Thema: Einde aan Straffeloosheid

Op vrijdagmiddag 18 september 2009 vindt in het Huis der Provincie in Arnhem de 4e
Conferentie Brigde to the Future plaats. Centraal staat de inleiding van de heer Song SangHyun, president van het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat gericht is op de
vervolging van verdachten van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdaden. De conferentie wordt geopend door de Gelderse Commissaris van de Koningin
Clemens Cornielje. Shura Lipovsky zingt, begeleid door de uit Bosnie afkomstige Merima
Kljuco, en vertelt over hun werk in Bosnie met getraumatiseerde kinderen. U kunt u via onze
website aanmelden voor deze conferentie. lees verder ....

Tweemaal Brittens monumentale War
Requiem,
bij 65e herdenking in Arnhem en in Nijmegen

Onder de bezielende leiding van honorair gastdirigent Martin Sieghart zal Het Gelders Orkest
in september tweemaal het War Requiem van Benjamin Britten uitvoeren, op 19 september
2009 in Musis Sacrum (Arnhem) en op 20 september 2009 in De Vereeniging (Nijmegen). Dit
gebeurt evenals in 2002 en 2004 in samenwerking en met steun van de Stichting War Requiem
- Bridge to the Future. Nadere informatie over de uitvoeringen in Arnhem en Nijmegen vindt u
op de website van Het Gelders Orkest. Kaarten kunt u bestellen via de kassa van Musis Sacrum
in Arnhem respectievelijk De Vereeniging in Nijmegen.

IMPACT: War Requiem inspireert studenten beeldende kunst

Lilian van Neck en vijf medestudenten van ArtEZ exposeren tijdens de Conferentie Bridge to
the Future en rondom de uitvoeringen van Brittens War Requiem beeldende kunstwerken die
zij speciaal voor deze bezinningsmomenten hebben vervaardigd. Zij lieten zich inspireren door
Brittens War Requiem en de daarin verwerkte gedichten van Wilfried Owen. De werken zijn te
zien bij de Conferentie Bridge to the Future en bij de uitvoeringen van het War Requiem. lees
verder ....

"Anoniem" bij Oostpool, op basis dagboek bevrijding Berlijn

In Huis Oostpool is in de week voorafgaande aan de herdenking van de Slag om Arnhem de
voorstelling Anoniem te zien, van Productiehuis Rotterdam, gebaseerd op het boek Een vrouw
in Berlijn. lees verder ....

Nieuwsbrief en website Stichting War Requiem - Bridge to the
Future
U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u in ons adresbestand bent opgenomen. Op onze nieuwe
website www.bttf.nl vindt u informatie over onze doelstelling, een compleet overzicht van
onze activiteiten in de afgelopen jaren en de initiatieven voor de komende 65e herdenking
van de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden. We hopen u bij een of meer van die
gelegenheden te mogen begroeten.
Namens het bestuur, Sophie Lambrechtsen - ter Horst
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