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Dinxperlo / Suderwick / Breedenbroek / Isselburg, 3 mei 2021

‘Verlicht de Vrijheid’ op Europadag
Op 9 mei vanaf 21.00 uur 's avonds vieren we Europadag. Gezamenlijk verbinden we onze
gemeenten, regio’s en landen met elkaar in een grensoverschrijdend lichtspektakel dat te
bewonderen is via een livestream op www.dinxperience.live.
In de oksel van het Achterhoekse grensgebied loopt de AA-strang. In dit bijzondere gebied
ontmoeten vier gemeenten elkaar: Bocholt (Suderwick), Isselburg, Aalten (Dinxperlo) en
Oude IJsselstreek (Breedenbroek). Dit stuk grenswater, tussen Brüggenhütte en de
Europabrug, vormt het decor van ‘Verlicht de Vrijheid’.
Talkshow en lichtspektakel
In Hotel Restaurant Brüggenhütte spreken bijzondere gasten in een talkshow over het
samenleven aan de grens en de samenwerking tussen Nederland en Duitsland. De
Commissaris van de Koning van Gelderland John Berends, de burgemeesters van de
grensgemeenten en Carina Beckmann van Volt Europa hebben hun medewerking al
toegezegd. Het actuele programma en een overzicht van de gasten vindt u op de website
www.dinxperience.live.
Om 21.30, 22.30 en 23.30 uur start telkens een uniek lichtspektakel, over ruim 600 meter
aan weerszijden van de AA-strang. De lichtstralen nemen ons mee door onze gezamenlijke
geschiedenis. Daarbij worden zij ondersteund door muziek, zang, beelden en uitspraken.
Samen brengen zij de boodschap van vrijheid, verlichting en verbinding.
Bijzondere samenwerkingen
Een van de hoogtepunten van de lichtshow is een Nederlands-Duits duet tussen Laura van
Kaam en Lou Dynia, opgenomen in de watertuin. Daarnaast visualiseren medewerkers van
de brandweer uit de omliggende gemeenten met waterstralen de verbinding tussen
Nederland en Duitsland. Zij creëren hiermee letterlijk een projectiescherm van waternevel,
waarop beelden in de lucht geprojecteerd worden. Die verbeelding linkt rechtstreeks aan
het project Crossfire, waar de brandweerkorpsen uit Bocholt en Aalten werken aan nauwe
samenwerking.
Europadag
Op zondag 9 mei is het Europadag. Initiatiefnemer Lex Schellevis: “Meer dan ooit is het
belangrijk om over onze grenzen heen te stappen, te ontdekken wie onze buren zijn, en dat
we eigenlijk veel meer gemeenschappelijk hebben dan we ooit hadden gedacht. Juist in
deze Corona-tijd realiseren we ons hoe het is om aan de grens te leven en hoe belangrijk
‘vrijheid’ is. Via dit project visualiseren we de verbinding en vieren we samen onze
grensoverschrijdende band, met het licht als teken van hoop.”
Geen publiek
Vanwege corona is het lichtspektakel niet toegankelijk voor publiek! Het hele programma
wordt via een livestream op www.dinxperience.live aangeboden. Zo kan iedereen vanuit
zijn/haar huiskamer hiervan meegenieten.
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