Vrijheid is niet
vanzelfsprekend!
Beleef het met de Virtual Reality
Experience van ADV Limburg

In de voetstappen van 75 jaar vrijheid in Limburg, volgt ADV Limburg de bevrijdingsroute met de
VR-Experience. We starten, net als de geallieerden, op 12 september in Mesch. ADV Limburg richt
zich met de Experience op de generatie waarvoor vrijheid vanzelfsprekend is. Veel jongeren hebben
geen ouders of voorouders meer die de oorlog hebben meegemaakt. De Experience wil juist hen
bewust maken van wat vrijheid betekent. Hoe voelt het om buitengesloten te worden? Hoe is het
om er niet bij te horen? Waarom neemt niemand het voor je op?
Met deze VR-beleving laat ADV Limburg mensen ervaren

Durf jij hiertegen op te treden of behoor je tot de zwijgende

hoe belangrijk het is om echt vrij te kunnen zijn. Om jezelf te

massa? We focussen met deze Experience op het heden

kunnen zijn zonder je zorgen te maken over je eigen veiligheid

en refereren aan de Tweede Wereldoorlog toen vrijheid niet

of die van mensen om je heen, zonder dat je huidskleur,

vanzelfsprekend was. Zo wordt duidelijk dat vrijheid op veel

herkomst, seksuele gerichtheid of politieke overtuiging

manieren beleefd kan worden of juist niet. Want hoe vrij ben

ertoe doet. De Experience confronteert mensen op een

je als je niet jezelf kunt zijn? Een thema van alle tijden dat

verrassende manier zodat deelnemers echt voelen hoe het is

iedereen aangaat.

om buitengesloten te worden en hoe het is om toeschouwer
hiervan te zijn.
De VR-Experience wordt afgerond met een (kort) nagesprek met medewerkers van ADV Limburg waarin wordt
ingegaan op hoe men de film ervaren heeft en hoe er een link gelegd kan worden naar het eigen, hedendaagse leven.

Een op de vijf mensen in Nederland wordt wel eens gediscrimineerd.
Discriminatie is verboden volgens artikel 1 van onze grondwet.
Toch komt het helaas nog vaak voor en het kan iedereen
overkomen. Antidiscriminatievoorziening Limburg is het meldpunt
voor inwoners van Limburg. Wij pakken discriminatie samen aan en
streven naar een veiliger en leefbaar Limburg in al haar diversiteit.
Lees meer op
ADVLimburg.nl

