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Nieuwsbrief mei 2021, week 18-speciale editie

Speciale editie:
Weltschmerz presenteert:

Het echte vrijheidsconcert!
We zijn bijzonder trots dat wij op Bevrijdingsdag een prachtig concert kunnen laten zien,
georganiseerd en gepresenteerd door Frank Ruesink.

Frank Ruesink heeft veel ogen geopend en belangrijke punten aan de kaak gesteld op het
gebied van vaccinaties. Maar tijdens dit Vrijheidsconcert gaat het voornamelijk om verbinden en
inspireren. Samen met gelijkgestemde musici heeft hij een zeer smaakvol en boeiend
programma samengesteld, waar gelachen en gehuild mag worden. Dit concert is gevuld met
interviews en een noodzakelijk moment in de tijd, om stil te staan bij wat ooit in de
geschiedenisboeken beschreven zal worden.

Met het Vrijheidsconcert wil Ruesink een bouwsteen leveren aan een liefdevollere, vrijere
wereld. “Veel mensen zien het niet meer zitten,” zegt Ruesink. “Ze vragen zich af of het ooit nog
stopt. Ik geloof dat het kan. Als we echt willen, dan kan het. Als je iets wilt veranderen in het
leven, moet je dat zelf doen. Als je in een vrij land wilt wonen, zul je daar zelf voor moeten
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zorgen.”
 
Het gaat er niet alleen om te ontdekken wat er niet klopt, zegt Ruesink, maar ook “om je te laten
raken in je hart”.
 
Het eerste nummer is van Nikos Frangiskatos, oprichter van de band The Wanderer. Samen
met bandlid Viktor Driest speelt hij het prachtige Yellow Fields, gevolgd door de Redemption
Song van Bob Marley.
 
“In de huidige tijd sterven we allemaal een beetje van binnen – om straks het leven veel fijner te
mogen ervaren,” zegt Frangiskatos. Redemption Song gaat voor hem over “uit een oud systeem
stappen. Je hoeft niet mee te doen. Je hebt een keuze.”
 
Loes Ruesink vertelt over hoe zij omgaat met de repressie in de huidige maatschappij en erin
slaagt om ondanks alles de moed te vinden om haar angsten te overwinnen. “Ik voel me nu
soms vrijer dan ik me ooit heb gevoeld.”
 
Ilse Oversier brengt haar schitterende nummer Home Calling ten gehore, samen met
Sebastiaan Hidding en Sebastiaan Wiering, gevolgd door het al even fraaie River Talk, ook een
eigen nummer.
 
Tussendoor geeft John Lennon zijn visie op de samenleving: “Our society is run by insane
people for insane objectives. We are run by maniacs for maniacal ends.” Er is weinig veranderd
… Het systeem zit zo in elkaar dat mensen geloven dat de overheid alles zal regelen, zegt
Lennon, omdat zij alle macht hebben. Maar de macht ligt bij onszelf – als we het beseffen. Wat
we met elkaar gemeen hebben is liefde. En van liefde komt vrede. Aldus John Lennon.
 
Marieke Dollekamp, een bekend gezicht op demonstraties in het afgelopen jaar, ook bekend
van The Voice of Holland, zingt Love Will Keep Us Alive, begeleid door Doortje Dolores, Edwin
de Groot, Nippy Noya, Mark Milan, Erik Rutjes, Pete Weissink.
 
Percussionist Nippy Noya, die ook op vele demonstraties speelde, vraagt zich af hoe het kan
dat artiesten op dit moment hun werk niet kunnen doen. “Wij brengen kunst die vrede brengt,”
zegt hij.
 
Doortje Dolores trof Frank Ruesink in diverse ME fuiken op het Museumplein het afgelopen jaar.
Zo ontstonden er mooie gesprekken en een bijzondere samenwerking uit een grimmige situatie.
Ze hielp Frank zijn visie vormgeven en zingt het prachtige nummer Stand Up van Cynthia Erivo.
Het staat symbool, vertelt zij, voor de mensen die bereid zijn om op te staan en hun stem te
laten horen.
 
Het concert eindigt met een eigen versie van Don’t Dream It’s Over van Crowded House
gezongen door Doortje Dolores en Marieke Dollekamp.
 
Als laatste komt bassist Edwin de Groot, onder meer bandlid bij Marco Borsato, aan het woord.
Hij heeft al menig optreden afgezegd, onder meer met Marco Borsato en The Voice of Holland,
omdat hij zich niet wil laten testen. Voor hem is dat een “no-brainer”. “Hier kan ik gevoelsmatig
niet aan meedoen,” zegt hij.
 
“Moed zal uiteindelijk worden beloond,” besluit Ruesink. “Laat je liefde zien voor het leven. Dat
is de beste vorm van verzet. We laten ons niet kleineren, onderdrukken, chanteren. We blijven
naar voren stappen. Als iedereen een klein stapje zet, lopen we met zijn alleen naar een vrijere
wereld.”
 
Info:
Frank Ruesink
Missie & online programma www.frankruesink.nl
 
The Wanderer 
Music, bookings & more   https://thewanderermusic.com
 
Loes Ruesink
Bookings Medicine Morning https://www.eventbrite.nl/o/frank-en-loes-ruesink-18784341355
 
Ilse Oversier
Music https://www.youtube.com/channel/UCvaog8zHOotl-z95tDYGVmQ
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Facebook Twitter Website YouTube

Music https://www.youtube.com/channel/UCvaog8zHOotl-z95tDYGVmQ

Marieke Dollekamp
Music https://www.youtube.com/user/mdollekamp

Doortje Dolores
Meditations, Music & more https://www.youtube.com/user/doortjedolores

Tripple A Music
Live streams & videos https://www.youtube.com/channel/UCS1AFx5zNP1ghfSLcV1RmPg

Een belangrijke oproep van oprichter Max von Kreyfelt
Nu we gecensureerd worden hebben we meer dan ooit uw steun nodig.

Natuurlijk steun ik jullie!

- Advertorials -

Wilt u in onze nieuwsbrief adverteren?

Stuur dan een email naar nieuwsbrief@weltschmerz.nl. Bij ons is iedereen welkom, toch willen wij u erop wijzen dat
Café Weltschmerz een onafhankelijke organisatie is en uw advertentie ook als zodanig wordt beschouwd. Wij

nemen daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Wilt u ons structureel steunen?
U helpt ons het meest met een maandelijkse betaling via bankoverschrijving.

Met een klein bedrag helpt u ons al vooruit. Elke euro telt!

U kunt uw bedrag overmaken naar:
NL23 TRIO 0390 4379 13

T.n.v. Coöperatie Weltschmerz u.a.

Natuurlijk steun ik jullie!

De impact van Café Weltschmerz

Café Weltschmerz is een onafhankelijk platform voor burgerjournalistiek dat interviews uitzendt
over actuele maatschappelijke aandachtsgebieden die in de gevestigde media onvoldoende aan

bod komen.

Ga naar Café Weltschmerz

Café Weltschmerz: nieuws dat je nergens anders leest

https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/vzjl2ul5we/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/ew09a05tkh/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/sgxgihmsd9/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/6rcno5jzxh/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/tx6dkjmnwi/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/5nrl4cyalj/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/jap0r8rkug/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/uhhfyc44ln/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/lmmq6sa8xl/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/ilmw2lqfys/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/bmloahnfcd/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/rh3hyugrvp/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/nynncipy31/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/rdkhabt5mj/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/yqko7hbzuq/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/ifvjtqyyi9/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/3iulwk4lgt/nktjlgvdcv/pnuwvcourl
https://cafe-weltschmerz.email-provider.nl/link/qna8kgt0vn/pvq5q57mtv/f5iumlawbm/nktjlgvdcv/pnuwvcourl



