Bridge to Liberation deelt waargebeurde, indrukwekkende en vaak
ontroerende verhalen om de impact van oorlog en de waarde van
vrijheid invoelbaar te maken. We doen dit aan de voet van de
historische John Frostbrug in Arnhem met duizenden in respect
naast elkaar. Daar waar de Slag om Arnhem werd verloren.
Bridge to Liberation introduceerde negen jaar geleden het nieuwe
herdenken in Arnhem in opdracht van de gemeente Arnhem. Een
360 graden vrij toegankelijke beleving met muziek, visuele
effecten, drama, film en dans. Bijzondere edities om naar terug te
kijken. Alle jaren (ook de covid edities 2020 en 2021) hebben
bijgedragen aan een brede beleving van de Slag om Arnhem en de
noodzaak van de bezoekers en kijkers om jaarlijks met elkaar stil
te blijven staan bij de impact van oorlog en de waarde van vrijheid.
Bridge to Liberation is er voor iedereen: jong, oud, hier geboren
en getogen of later ingestroomd. Naast het bieden van troost, het
herinneren en het eren in het traditionele herdenken zetten wij
ons in op het beseffen van de waarde van vrijheid. Want, bepaalde
thema’s en dilemma’s zijn van alle tijden en daarmee zijn de
verhalen van toen een prachtig uitgangspunt voor de verbinding
tussen toen en nu. Nieuwe generaties nemen we mee in wat voor
ons allen belangrijk is; respect voor elkaar.

De Slag om Arnhem, onderdeel van operatie Market Garden,
gaat over verliezen in een oorlog en het verliezen van de hoop.
Het was een internationale catastrofe voor militairen, burgers
en achterblijvers aan de kant van de geallieerden maar ook aan
de kant van de bezetter. Met als gevolg in de Airborne Region
dat ruim 150.000 mensen hun huis en haard moesten verlaten.
Hiermee vervloog de hoop op een einde van de oorlog. De
hongerwinter trad in en de uiteindelijke bevrijding van de rest
van Europa liet nog tot mei 1945 op zich wachten. De
terugkomst na de evacuatie en de wederopbouw laten dan de
veerkracht van de mens zien.

We maken de impact van oorlog en de waarde van vrijheid voor
komende generaties tastbaar en voelbaar. Onze unieke manier
om dit te bereiken is het vertellen van verhalen, het creëren van
belevingen en daarmee het verleden, het heden en de toekomst
verbinden. Herinneringen worden in een belevingsvorm
doorgegeven die ruimte biedt voor reflectie. We laten mensen
het belang van leven in vrede en veiligheid beseffen en invoelen
door het organiseren van een publieksevenement. Aangevuld
met de bijbehorende, educatie- en participatie- trajecten en
communicatie.

We staan stil bij wat het heeft gekost om die vrijheid te krijgen en
te behouden. Nog steeds komen veteranen, hun familie, bewoners
van de regio en geïnteresseerden bij elkaar om 'een verloren slag'
te herdenken. Hieruit zijn vriendschappen ontstaan en
bedevaarten op gang gekomen naar de Airborne Region. Tijdens
Bridge to Liberation staan we samen stil met generaties uit
verschillende betrokken landen.

Bridge to Liberation kan niet verder groeien in omvang op de kade
bij de Frostbrug maar kan wel haar missie verder laten
doorklinken in bredere samenwerkingen en het tonen van de
historische internationale relevantie van de Slag om Arnhem, als
onderdeel van Operation Market Garden (1944). Door uit te
zoomen op de impact nationaal en internationaal delen we ook
het verlies samen met Gelderland, Nederland en alle betrokken
landen. Vormgegeven in een moment van internationaal samen
stilstaan. Om dit te bewerkstelligen werken we met Nationaal
Comité 4 en 5 Mei aan een convenant om samenwerking tot en
met 2025 te formaliseren en Market Garden een vaste plek te
geven. Daarmee kijken we ook vooruit naar 2025, waar provincie
Gelderland gastheer is van nationale herdenkingsmomenten.

In het kroonjaar 2019 (75 jaar na de slag) is een ‘big thank you’
gegeven aan de aanwezige WOII veteranen, zichtbaar op schermen
in de John Frostbrug gelinkt aan de inzet van de afgelopen 75 jaar
met veteranen uit de diverse aanwezige landen. Deze vorm van
internationaal samen stilstaan zullen we de komende jaren
uitbouwen om eer te doen aan de inzet die gepleegd is, door de
echo’s van hun levens te laten doorklinken naar de toekomst.

Samen met onze opdrachtgever gemeente Arnhem, partners
vanuit de Airborne Region en (inter)nationale musea en
herdenkingsorganisaties bouwen we de visie uit in de volgende
thema’s:
>>2022 Spiegelen - Regionaal
Om vooruit te kijken moet je terugkijken. Zien wie je bent. Welke
echo’s van verhalen en ervaringen nemen we mee naar het heden?
We vertellen het verhaal vanuit het heden met en in de Airborne
Region.
>>> 2023 Onze geschiedenis - Nationaal
Bezinning op onze gezamenlijke geschiedenis staat centraal.
En hoe makkelijk het is om vrijheid kwijt te raken. Hoe willen wij
onze gezamenlijke toekomst invullen? We vergroten de scope
verder naar de hele operatie Market Garden in Nederland. Naast
Market nu ook de verbinding met Garden (Brabant) maken.
>>> 2024 Market Garden 80 - Internationaal
Een kroonjaar met internationaal karakter waarin, 80 jaar na
Market Garden en de slag om Arnhem. We vertellen het multi
perspectief van onze gezamenlijke geschiedenis met Poolse,
Britse, Canadese Amerikaanse, Franse Duitse en Nederlandse
partners.
>>>2025 80 jaar Vrijheid - Nationaal
Een moment om verder te kijken en ruimte te bieden voor inbreng
van nieuwe generaties.
Invoelen, vrede, veiligheid, vrijheid, beleven,
verbinden, relevantie, impact van oorlog, waarde van vrijheid,
generaties, verleden-heden-toekomst.
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