--- PERSBERICHT ---

Niks Te Verbergen Festival – Een
verhelderend festival over de Sleepwet.
Het grootste Sleepwet festival van Nederland vindt plaats in Nijmegen.

Het referendum over de Sleepwet komt eraan. Die wet geeft
inlichtingendiensten meer bevoegdheden maar regelt tegelijkertijd ook
transparanter en onafhankelijk toezicht op die diensten. Wat willen de
geheime diensten eigenlijk van ons weten? Hoe willen ze dat precies te
weten komen? Waar liggen de grenzen tussen privacy en veiligheid? Het
Niks Te Verbergen Festival op 17 maart verschaft openheid van zaken. Een
dag- en avondvullend programma waarin jij te weten komt wat er voor jou op
het spel staat.
Vanaf 14:00 start het programma in de Brebl op het Honigterrein in Nijmegen. In de
Privacy Wasstraat kun je jouw telefoon laten checken op lekkages. Verschillende
organisaties maken hun standpunten duidelijk op de infomarkt. Loesje (van de posters)
geeft schrijfworkshops, en zijn er diverse theater acts, kunstinstallaties, films en een
aantrekkelijk kinderprogramma rond het thema.
Om 16:00 uur begint het interactieve debat met onder andere Generaal-majoor Onno
Eichelsheim, directeur van de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst MIVD, en privacy
deskundige Merel Koning (Radboud Universiteit). Zij gaan in gesprek over de Sleepwet
onder leiding van Jeroen Junte (de Volkskrant). Ook het publiek kan reageren en vragen
stellen. Wat is bijvoorbeeld Ongerichte Interceptie precies? Expert Peter Koop legt het uit.
Om 20:00 uur start De Grote Sleepwet Show, gepresenteerd door MC Mette Sterre. In dit
spektakel met poëzie, speed-talks, interviews en quiz wordt de Sleepwet op speelse wijze
doorgelicht. Het Kladderadatsch orkest verzorgt de muzikale intermezzo’s. Aansluitend
een gemaskerd bal waar je tot diep in de nacht danst met Boomshakalak, Underpants,
Tutti en vele andere dj’s.
De toegang is gratis, de Brebl is rolstoelvriendelijk en er is een leuk assortiment
betaalbare hapjes en drankjes. Houd de website in de gaten voor het volledige programma
en de laatste updates. www.NiksTeVerbergenFestival.nl
--Noot voor de pers, niet voor publicatie:
Voor meer informatie: Viola van Alphen, 06 2090 2632 violavanalphen@gmail.com

Ook voor interview verzoeken aan deelnemende sprekers en artiesten
Persmap met hi-res beeldmateriaal: www.NiksTeVerbergenFestival.nl/pers.zip (48 MB)
Zie pagina 2 van dit document voor omschrijvingen van enkele programma onderdelen.

17 maart vanaf 14:00 tot diep in de nacht.
Locatie: Brebl – Honigcomplex, Waalbandijk 14 e/f, Nijmegen

Enkele highlights uit het programma:
Je privacy beschermen in stijl, ook dat kan.
Mode- en performance kunstenaar Marcha Schagen en ontwerper
Leon Baauw lanceerden vorig jaar al de Anti-Surveillance Coat en
de Anti-Surveillance Backpack. Nu zijn ze ze terug met een
slimmer ontwerp.
Project KOVR beschermt jou én je privacy. Door gebruik te maken
van meerdere lagen metaalhoudende stoffen creëert het een
draagbare kooi van Faraday. Dit betekent dat alle inkomende en
uitgaande signalen geblokkeerd worden. Wil je toch bereikbaar
zijn? Stop dan je gewenste apparaat of pasje in het zwarte vak. Jij
bepaalt.

Loesje workshop:
De briljante Loesje-teksten, wie kent ze niet. Op onze infomarkt maak je
samen met Loesje de scherpste teksten over internetprivacy.

Wist jij al dat er een Privacy Wasstraat is?
Neem je computer, smartphone of tablet mee en laat Studenten
Cyber Security van de Radboud University checken op beveiliging
en privacy. Met een goed geschrobd digitaal profiel, afgestofte
wachtwoorden en opgeboende Facebook-settings ben jij straks
weer up-to-date

