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Dit is TEN VREDE 2016 !
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• Dit is TEN VREDE
2016!

Dit is TEN VREDE 2016!
VRIJDAG 9 - ZATERDAG 10 - ZONDAG 11 SEPTEMBER

• Spot onze
festivalwagens en
maak kans op een
duo-weekendticket
(zaterdag en zondag)!
• Museum aan de IJzer
- dagelijks open - 22
verdiepingen
museum - 5 extra
expo's!
• Evenementenkalender

Ten Vrede is een festival met een leuke brok muziek en pakken heerlijke sfeer
aan de voet van de IJzertoren in Diksmuide!
Ten Vrede is ook een festival waar we met z’n allen – artiesten,
medewerkers, organisatie, publiek – stil staan bij alle vormen van oorlog en geweld,
vroeger én nu.
In 2016 focust het festival, samen met Toerisme Vlaanderen en Gone West, het
WOI-herdenkingsproject van de Provincie West-Vlaanderen, op het universele
thema 'Sterke vrouwen in de Groote Oorlog'. Thema's als kunst, politiek,
verzorging, ... worden gelinkt aan de hedendaagse problematiek.
Een reeks straffe dames siert de affiche ...
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Alle info: www.aandeijzer.be - www.gonewest.be
Of ga meteen naar het programma en de ticketinfo via Programma en Tickets

Spot onze festivalwagens en maak kans op een
duo-weekendticket (zaterdag en zondag)!
De promotie voor het festival loopt op volle toeren. Verschillende
wagens rijden rond met op de achterruit een affiche voor het festival
Ten Vrede.
Neem een foto hiervan, mail deze aan info@aandeijzer.be en maak
kans op een van de 10 duo-weekendtickets (zaterdag en zondag)
voor het festival (één foto per gespotte auto).
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Museum aan de IJzer - dagelijks open - 22
verdiepingen museum - 5 extra expo's!
•
•
•
•
•

100 jaar IJzerslag
De Belgische soldaat
De ZIJkant vande oorlog
Geraakt door de oorlog
Kies voor vrede, ontwapen Oost-Congo

•

Evenementenkalender
•
•
•
•
•
•
•

Dodengang museumweekend - 13, 14 en 15 aug.
40ste Vredesfietseling - 18 tot 21 aug.
Reflecties bij het graf van Filip De Pillecyn - 28 aug.
Festival Ten Vrede - 9, 10 en 11 sept.
VOS-ledendag - 18 sept.
Vlaamse Vredesweek - van 21 sept. tot 2 okt.
Vlaamse Vredesdag aan de IJzer + 89ste IJzerbedevaart - vrijdag 11
november
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