De Sleepwet ontmaskerd tijdens Niks Te
Verbergen Festival
Op zaterdag 17 maart staat de Sleepwet centraal tijdens het Niks te Verbergen Festival in
Nijmegen. Met kunst, workshops, debat, theater en poëzie wordt de Sleepwet tegen het
licht gehouden. Het festival begint om 14:00 uur in de Brebl op het HONIG complex.
Toegang is gratis.
De Nederlandse bevolking mag zich volgende week in een referendum uitspreken over de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Tegenstanders noemen het de
Sleepwet, vanwege de nieuwe bevoegdheden om het internet grootschalig en ongericht af
te tappen, en vrezen diepere inbreuk op de privacy van burgers. Voorstanders vinden de
nieuwe wet noodzakelijk om de veiligheid van Nederlanders te kunnen garanderen.

Debat en spektakel met ruim 40 deelnemende organisaties, sprekers en
artiesten
Tijdens het festival kunnen bezoekers ontdekken wat de nieuwe wet in de praktijk betekent
en wat er precies op het spel staat. Vanaf 14:00 uur begint de infomarkt waar diverse
belangenorganisaties hun standpunten toelichten. Allerlei interactieve kunstwerken stellen
techniek, privacy en veiligheid ter discussie. Loesje (van de posters) geeft creatieve
schrijfworkshops en er is een spannend programma voor de kids. Om 16:00 uur is het
Grote Sleepwet Debat met onder andere Generaal-majoor Eichelsheim (directeur van de
militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst MIVD) en privacy deskundige Merel Koning
(Radboud Universiteit).
Om 20:00 uur start de Grote Sleepwet Show, een spektakel met poëzie, speed-talks,
interviews, quiz en muzikale bijdragen van wereldmuziekorkest Kladderadatsch en
glitterdisco van SPT uit Berlijn. Aansluitend het Gemaskerd Bal waar bezorgde en
onbezorgde burgers tot diep in de nacht kunnen dansen met Boomshakalak
Soundsystem, dj Slowpoke, Underpants en Tutti.
Kijk op de website voor meer info en het volledige programma:
www.niksteverbergenfestival.nl
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Voor meer informatie: Viola van Alphen, 06 2090 2632 violavanalphen@gmail.com
Ook voor interview verzoeken aan deelnemende sprekers en artiesten.
Persmap met hoge resolutie beeldmateriaal: www.niksteverbergenfestival.nl/pers.zip (48
MB)
Neem contact op voor uniek materiaal.
Omschrijvingen per programma onderdeel:
https://www.niksteverbergenfestival.nl/programma/
Alle plaatjes en filmpjes op de site zijn vrij te gebruiken (in sommige gevallen wel met de
bronvermelding zoals die op de site staat aangegeven)

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

