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No problem. You can find all our 
English-spoken talks, lectures and 
performances on our website and 
in the timetable. 

welkom
welkom
welkom
welkom
welkom

don’t speak 
dutch? 

Weet jij al waar je naartoe gaat vandaag? 

Ga je naar de radicale klimaatactivist Andreas 
Malm die oproept tot geweld of luister je liever 
naar de hoopvolle, verbindende boodschap 
van ex-monnik Satish Kumar? Doe je mee aan 
de einde-der-tijden-comedytraining of kies je 
voor een literair-filosofische voordracht over 
de blobvis? Duik je de geschiedenis in met 
econoom Oded Galor of denk je liever na over 
heden en toekomst met Booker Prize-winnaar 
Bernardine Evaristo? 
 
In dit boekje vind je meer dan 60 talks, 
gesprekken en performances van zo’n 100 
tegendraadse filosofen, wetenschappers, 
schrijvers en kunstenaars uit binnen- en 
buitenland. Er is zoveel te kiezen dat we je 
graag op weg helpen. We hebben themaroutes 
voor je samengesteld die je op pagina 6 en 7 
kan vinden. 

We bedanken al onze fantastische vrijwilligers, 
partners, fondsen en sponsors. Zonder hen zou 
dit festival er niet zijn. 

Veel plezier! 
Team Brainwash 
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voor je begint….

Als je een programma absoluut niet 
wilt missen, zorg dan dat je ruim voor 
aanvang aanwezig bent bij de locatie. Een 
festivalticket biedt geen garantie voor een 
plek bij ieder programma.

Om iedereen een eerlijke kans te geven op 
een plekje, vragen we je om na afloop van 
je programma de zaal te verlaten.
 

Alle locaties van het festival zijn 
rolstoeltoegankelijk behalve Club Up  
en De Kring. 
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thema’s
thema’s
thema’s
thema’s
thema’s
In het programma keren vier thema’s terug 
die te herkennen zijn aan een tag onder de 
programmatitel. De belangrijkste onderwerpen 
van vandaag, als rode draad door jouw dag.

our bodies keep  
the score
Wat kunnen we van ons lichaam 
leren over de wereld om ons 
heen? En welke impact heeft 
de maatschappij op hoe jij je 
voelt en je lijf beleeft? Muzikant 
Aafke Romeijn, psycholoog Thijs 
Launspach, danser Gil ‘the Grid’, 
filosoof Marli Huijer, dichter Alara 
Adilow, theatermaker Mirthe 
Frese en vele anderen laten het 
ons zien én voelen. 

whose freedom,
what freedom?  

We willen vrij zijn! Maar waar 
hebben we het over als we over 

vrijheid spreken? En wat als jouw 
individuele vrijheid anderen 

schaadt? O.a. spokenwordartiest 
Lev Avitan, filosoof Miriam Rasch, 
schrijver Lisa Weeda, dj Joost van 

Bellen, journalist Ernst-Jan Pfauth 
en activist Jillian C. York denken 

erover na. 

radical futures
Wat staat ons in de toekomst te wachten? 
Kunnen we het noodlot afwenden? En om welke 
acties vraagt dat nu? De meest vooruitstrevende 
denkers – onder wie activist Andreas Malm, 
schrijver Mojdeh Feili, econoom Barbara 
Baarsma, schrijver David Van Reybrouck en 
filosoof Timothy Morton – wijzen ons de weg. 

we’re all divided together
Is het mogelijk om voorbij 

hokjesdenken te komen? Zijn de 
enorme kloven in de samenleving 

te overbruggen? En kunnen we weer 
écht met elkaar leren praten?  

O.a. journalist Kübra Gümüşay, 
theatercollectief KASSETT, oud-
monnik Satish Kumar, schrijver 

Bernardine Evaristo, onderzoeker 
Emy Koopman en columnist Jamal 

Ouariachi geven antwoord. 
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13:20 - 14:00 

colonizing the future 
david van reybrouck, jason hickel

RADICAL FUTURES   |    ENGLISH 
We plunderen de planeet, houden geen rekening 
met toekomstige generaties en zien de natuur 
wegkwijnen. Cultuurhistoricus David Van Reybrouck 
en antropoloog Jason Hickel vinden dat het anders 
kan én moet. Ze doen radicale voorstellen voor een 
alternatieve toekomst en geven aan waar onze 
focus op zou moeten liggen. Ecologie, economie en 
democratie, wat valt er te redden? 

14:40 - 15:20

over onze obsessie met groei
barbara baarsma, daniel mügge

RADICAL FUTURES 

De stikstofcrisis, de energieprijzen, de inflatie. We 
zitten midden in een economische storm. Een roep 
om systeemverandering klinkt al jaren. Maar waarom 
gebeurt er niets? En waarom blijven we streven naar 
economische groei? Politicoloog Daniel Mügge en 
econoom Barbara Baarsma komen met alternatieve 
voorstellen.

paradiso
grote zaal
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paradiso grote zaal

16:00 - 16:50

how to fight in a world on fire
andreas malm

RADICAL FUTURES   |   ENGLISH  
Bedrijven als Shell en ExxonMobil doen het beter 
dan ooit, vliegtuigen zitten overvol, de zeespiegel 
blijft stijgen. Hebben al die protesten, petities 
en demonstraties van de afgelopen jaren iets 
uitgehaald? Veel te weinig, volgens politiek activist 
en klimaatwetenschapper Andreas Malm. Hij vindt 
het hoog tijd dat we radicaliseren. Waarom blazen 
we geen benzinestations of oliepijplijnen op? 

17:30 - 18:20

reading between the (life)lines 
bernardine evaristo 

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER   |   ENGLISH  
De essays en romans van de wereldberoemde 
schrijver Bernardine Evaristo zijn toonaangevend 
in het denken over ras, klasse, feminisme en 
seksualiteit. Maar waarom duurde het zo lang 
voordat de wereld haar werk op waarde schatte? 
Waarom brak ze pas in 2019 door met Girl, 
Woman, Other? We praten met met haar over 
literatuur, doorzettingsvermogen, zwart zijn en het 
opschudden van de gevestigde orde. 

19:00 - 19:40

the origins of inequality 
oded galor

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER   |   ENGLISH       
Hoe zijn de grote economische verschillen tussen 
landen ontstaan? En waarom is vooruitgang zo 
oneerlijk verdeeld? De queeste naar gelijkheid houdt 
ons meer dan ooit bezig. Maar moeten we niet eerst 
begrijpen waar ongelijkheid en welvaart vandaan 
komen voor we het over gelijkheid kunnen hebben? 
In een duizelingwekkende reis door de geschiedenis 
legt gerenommeerd econoom Oded Galor de échte 
oorzaken van ongelijkheid bloot.

20:20 - 21:10

TEAM SOLO 
merijn scholten

Een randstedelijke influencer op zoek naar 
vegaketa of een Groningse dronepiloot in Frankrijk. 
De levensechte Instagram-typetjes van Merijn 
Scholten sleepten ons door de lockdowns heen. 
Op Brainwash Festival speelt hij fragmenten uit zijn 
voorstelling TEAM SOLO. Hierin gaan hij en zijn alter 
ego’s terug naar de basis. Alleen. Omdat we dat nou 
eenmaal zijn. Comedy met een ontembare liefde 
voor de medemens. 
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13:30 - 14:00   

toekomstgericht leiderschap
marij swinkels

RADICAL FUTURES

Waarom denken onze politieke leiders in grote 
crises vooral aan de korte termijn? Zijn we als 
mensen wel in staat om verder te kijken dan onze 
neus lang is? Bestuurskundige Marij Swinkels laat 
zien hoe toekomstgericht leiderschap eruit kan zien. 
Zou jij het beter doen dan Rutte? 

14:30 - 15:00  

poëtica van vrijheid
lev avitan

WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?

Ons westerse vrijheidsbegrip is doordrongen van 
individualisme. We vechten voor onze persoonlijke 
vrijheid en houden geen rekening met die van 
de ander. Spokenwordartiest en politiek filosoof 
Lev Avitan leert ons over de ‘poëtica van de 
relationaliteit’ van de Frans-Antilliaanse filosoof 
Édouard Glissant. Hoe geven we de stem van 
de minderheid een betere plek? Is een socialer 
vrijheidsbegrip mogelijk? 

paradiso
bovenzaal

paradiso bovenzaal

15:30 - 16:00  

over ziekte en biografie
mirthe frese 

OUR BODIES KEEP THE SCORE  

In hoeverre dragen we de geschiedenis van onze 
ouders en voorouders mee in ons in ons lichaam? 
Kan een onverwerkt verleden ons ziek maken? 
En maakt de verwerking van dit trauma dan ook 
dat je geneest? In deze lecture performance gaat 
schrijver en programmamaker Mirthe Frese in fictief 
gesprek met verschillende denkers, neurologen en 
charlatans. 
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paradiso
kelder
13:00 – 20:00   

boekenmarkt 
Hebben alle lezingen je nieuwsgierig gemaakt en 
wil je thuis graag verder lezen? In de kelder van 
Paradiso staan de medewerkers van Athenaeum 
Boekhandel voor je klaar op de boekenmarkt.  
Je kunt er (bijna) alle boeken van onze 
festivalsprekers vinden. 

17:00 – 18:00   

that reminds me of a story
interactief 

Programmamaker Fredo De Smet nodigt je uit voor 
een experiment. Hij wil het over Hannah Arendt 
hebben, maar niet te lang. Het woord is namelijk 
aan jou. Arendt, vooral bekend van haar werk 
The Origins of Totalitarianism, is relevanter dan 
ooit. In haar filosofie heeft ze veel aandacht voor 
actief burgerschap. Dat bereik je door je verhaal te 
vertellen. En dat is exact wat we in dit programma 
onder leiding van Ewa Scheifes proberen te doen. 

18:50 - 19:30 

onder anderen
KASSETT

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER

Honderd jaar geleden overleed de omstreden 
filosoof en fascist Gerard Bolland. Hij werd berucht 
om zijn felle betogen tegen de arbeidersklasse, de 
vrouwenemancipatie en het jodendom. Kunnen 
we zo iemand begrijpen? En moeten we dat wel 
willen? In deze theatrale gedachtewisseling gaat 
muziektheatercollectief KASSETT samen met jou in 
gesprek over wat het betekent om je in te leven in 
een ander.
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melkweg
max
13:30 - 14:10  

silicon values
jillian c. york, ernst-jan pfauth

WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?    |    ENGLISH

“Twitter must serve as a public town square,” aldus 
Elon Musk toen hij probeerde het platform te kopen. 
Maar hoe ziet zo’n Twitter-dorpsplein eruit? Wat zijn 
de grenzen van online freedom of expression? En 
wie bepaalt wat er gezegd mag worden? Activist en 
schrijver Jillian C. York gaat met journalist Ernst-Jan 
Pfauth op zoek naar het waardesysteem van  
digitale platformen. 

14:50 - 15:30  

tussen waarden en de waarheid
eva hartog skorobogatova, lisa weeda,  
tony van der togt 

WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?

Al maanden houdt de oorlog in Oekraïne ons in zijn 
greep. Meer dan een conflict om grondgebied lijkt het 
een oorlog om culturele waarden en invloedssfeer 
te zijn. De Nederlands-Oekraïense schrijver Lisa 
Weeda en half-Russische correspondent Eva Hartog 
Skorobogatova praten over die waarden en duiden 
samen met Oost-Europa-expert Tony van der Togt de 
impact van het conflict.
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16:10 - 16:50

a new trinity for our time 
satish kumar 

RADICAL FUTURES     |     ENGLISH 
De legendarische Britse vredesactivist en voormalig  
jain-monnik Satish Kumar neemt je mee in zijn visie  
op de wereld. Jaïnisme, ja. Het Indiase geloof waarin  
alle levende wezens radicaal gelijkwaardig zijn.  
Waar je een mier aan de kant veegt, in plaats van  
erop te trappen. Soil, soul and society is het credo  
van Satish Kumar. Tijd voor een gesprek over hoe  
we de wereld een betere plek kunnen maken.  
Voor alles en iedereen.

17:30 - 18:10

how degrowth will save the world
jason hickel 

RADICAL FUTURES     |     ENGLISH    
Als we een toekomst willen die niet overheerst wordt door 
sociale onrust, ecologische rampen en globaal onrecht, 
dan moeten we onze obsessie met economische groei 
afleren. Waarom en vooral hoe we dat doen beschrijft 
economisch antropoloog Jason Hickel in zijn bestseller 
Less is More. How Degrowth Will Save the World. Een boek 
dat mensen en levens verandert. Nu de wereld nog. 
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18:50 - 19:40

breken met stigma
aafke romeijn, gil ‘the grid’,  birsen basar

OUR BODIES KEEP THE SCORE   
Ziek, gestoord, of abnormaal. Als je psychische 
toestand buiten de norm valt, krijg je het allemaal 
te horen. Danser Gil ‘the Grid’, muzikant Aafke 
Romeijn en coach Birsen Basar maken dit alle drie 
mee vanuit hun psychosegevoeligheid, depressie 
of autisme. Hoe vinden zij de kracht om het stigma 
rondom hun geestelijke gezondheid te doorbreken? 
Een persoonlijke zoektocht vanuit dans, muziek en 
voordracht tussen drie ervaringsdeskundigen.
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melkweg
oude zaal
DENKTANK NIEUW LICHT 

Aan de hand van een citaat van een oude denker en 
een actuele gebeurtenis gaan Coen Simon en Frank 
Meester met schrijvers, filosofen en wetenschappers 
op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen 
van vandaag. 

13:50 - 14:30

de mens in opstand
eva rovers, marian donner
 
WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?

Als je geboren wordt ben je misschien nog 
onschuldig, maar al snel zit je tot over je oren 
in een systeem. Alleen al door wat je eet, de 
kleding die je draagt en de manier waarop 
je je verplaatst, draag je bij aan vervuiling, 
uitbuiting en racisme. Hoe is verzet mogelijk 
tegen het systeem waar je zelf onderdeel van 
uitmaakt? Praktivist Eva Rovers en schrijver 
Marian Donner gaan op zoek naar antwoorden. 

15:10 - 15:50

zelfbeschikking vs. 
algoritmes
miriam rasch, marja pruis 

WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?

‘Durf te denken!’ is de slogan van de 
Verlichting. Niet de adel of de kerk bepaalt hoe 
je moet leven, nee, dat bepaal jij lekker zelf. 
Maar wat blijft er in werkelijkheid over van die 
autonomie nu algoritmes steeds vaker voor 
ons denken en onze keuzes bepalen? Filosoof 
Miriam Rasch en schrijver Marja Pruis buigen 
zich over deze vragen.

m
elkw
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16:30 - 17:10

a blue new deal 
chris armstrong 

RADICAL FUTURES    |     ENGLISH 

Onze oceanen staan onder druk. Economische 
activiteiten in het water nemen toe, terwijl juridische 
en politieke wetgeving faalt. Want van wie is de zee 
eigenlijk? En hoe zorgen we voor een rechtvaardige 
omgang met de zee en met iedereen die afhankelijk 
is van het water? Duik met hoogleraar politieke 
theorie Chris Armstrong in het diepe en ontdek 
welke systemen onze oceanen beheersen. 

17:50 - 18:30

freedom around the globe
satish kumar, grâce ndjako, rachel rumai diaz

WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?     |      ENGLISH

Wanneer ben je vrij? En hoe komt vrijheid tot stand? 
Met denkers en makers van over de hele wereld 
onderzoeken we wat vrijheid kan betekenen. De 
Indiaas-Britse Satish Kumar spreekt over vrij zijn 
van angst, Grâce Ndjako vertrekt vanuit Afrikaanse 
filosofie en Rachel Rumai Diaz maakt via spoken 
word invoelbaar hoe zij met haar Afro-Latijns-
Amerikaanse en Caribische roots vrijheid ervaart.
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19:10 -19:50 

safe sex met joy 
joy delima

OUR BODIES KEEP THE SCORE  
Veilige seks: vroeger betekende dat vooral niet 
zwanger worden en jezelf beschermen tegen soa’s. 
Maar het is 2022 en sinds de opkomst van #metoo 
heeft safe sex een andere lading gekregen. Consent, 
gelijkheid en plezier zijn een veel belangrijkere rol 
gaan spelen in onze beleving van seks. Actrice en 
columnist Joy Delima is na haar rol in de Netflix-
hit Dirty Lines en persoonlijke ontboezemingen in 
Volkskrant Magazine onze favoriete sekspert. Hoog 
tijd voor een sexy sofasessie.

20:20 - 21:10 

rave for your life 
joost van bellen, bogomir doringer,
mariana berezovska 

WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?    |     ENGLISH

Samen bewegen op pulserende klanken in de veilige 
duisternis van een club: voor sommigen is dansen 
de ultieme manier om je te bevrijden van de waan 
van alledag, van uitsluiting, van de heersende 
norm. Levende legende en dj Joost van Bellen, de 
Servisch-Nederlandse kunstenaar Bogomir Doringer 
en de Berlijns-Oekraïense nachtvlinder Mariana 
Berezovska nemen ons mee de nacht in. Welke 
kracht halen zij uit de nacht? En wat als raven een 
manier is om te overleven? 
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13:40 - 14:20

je bent al genoeg!
thijs launspach

OUR BODIES KEEP THE SCORE

Nóg gelukkiger en nóg succesvoller: het gevoel 
nooit goed genoeg te zijn zit ingebakken in 
onze tijd. Hoe je ook je best doet om ‘jezelf te 
verbeteren’, er is altijd wel iets aan jezelf om 
ontevreden over te zijn. Hoe houd je je staande in 
deze wereld van prestatiedruk, geluksterreur en 
idioot hoge verwachtingen? Kom erachter met 
psycholoog en docent aan The School of Life 
Thijs Launspach. 

15:00 - 15:40

the wisdom in our distress
meg mateer

OUR BODIES KEEP THE SCORE     |     ENGLISH

Verberg jij ook weleens je emoties en angsten? 
Dat doen we bijna allemaal.  Maar wat als 
deze gevoelens juist een wake-upcall zijn voor 
positieve verandering? Organisatiepsycholoog 
Meg Mateer vertelt over leiders die gevoelens 
als paniek, verdriet en wanhoop hebben 
omarmd om hun leven positief te veranderen. 
Volgens Meg is het omarmen van deze emoties 
een sleutel tot de oplossing van de grootste 
maatschappelijke uitdagingen.

melkweg
upstairs
THE SCHOOL OF LIFE

The School of Life helpt je meer voldoening uit  
je leven te halen met behulp van de filosofie, 
psychologie en kunsten. Hoe je dat doet, dat laten  
ze je in dit tweeluik zien. 



24

25

16:20 - 17:00

leven in de metaverse
arief hühn, angus mol

RADICAL FUTURES

Is techno-utopisme naïef of onvermijdelijk? Terwijl 
cynici het hype-karakter van de metaverse 
benadrukken en spottend de vergelijking maken 
met Second Life, zien protagonisten het juist als de 
volgende iteratie van het wereldwijde web. Samen 
met metaverse-expert Angus Mol en Arief Hühn 
van FreedomLab verkennen we de toekomst van 
immersieve virtuele leefwerelden. 

17:40 - 18:20

een klimaatneutrale toekomst
lena hartog, sjoerd bakker

RADICAL FUTURES

Dat we veel minder broeikasgassen moeten uitstoten 
is duidelijk, maar niemand lijkt precies te weten hoe 
we dit moeten aanpakken. Voor de één is dit vooral 
een technologische uitdaging, voor de ander gaat 
het veel meer om gedragsverandering. Ontvouwt de 
duurzame transitie vanzelf, of is dwang noodzakelijk? 
Klimaatactiviste Lena Hartog en Sjoerd Bakker van 
FreedomLab zoeken we naar antwoorden.

14:10 - 14:40 & 15:10 - 15:40

nisrine mbarki
WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?

Wat als we taal de vrije loop laten en ons niet 
laten beperken door landsgrenzen of onze eigen 
gedaanten? Laat je meevoeren door de bonte 
audiovisuele vertelling waarmee dichter en schrijver 
Nisrine Mbarki de wereldkaart hertekent en een 
nieuwe toekomst schetst. 

16:10 - 16:40 & 17:10 - 17:40

valentijn hoogenkamp
OUR BODIES KEEP THE SCORE

Nooit eerder was praten over gender zo gewoon. 
Hoe zou een toekomst eruitzien waarin je geslacht 
niet meer uitmaakt? En hoe radicaal is het om thuis 
te zijn in je lijf, maar tegelijkertijd te ontsnappen 
aan de fysieke werkelijkheid? Schrijver Valentijn 
Hoogenkamp cureert zijn ideale lichamelijke 
toekomst.

18:10 - 18:40 & 19:10 - 19:40

pete wu
WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER

Niet iedereen die er hetzelfde uitziet, hoort bij elkaar. 
En andersom vinden we soms onze gelijke in iemand 
met een compleet ander uiterlijk. Wie bepaalt of je 
ergens bij hoort? En waarom doen we daar soms zo 
ingewikkeld over? Schrijver Pete Wu neemt ons mee 
op een audiovisuele zoektocht naar verbinding. 

19:00 - 19:40

woorden worden wereldbeelden 
zaïre krieger, pieter hilhorst 

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER

Het gedicht van Amanda Gorman tijdens de 
inauguratie van president Joe Biden of het optreden 
van Greta Thunberg bij de United Nations Climate 
Summit. Wat doen deze toespraken met ons? 
Actieonderzoeker Pieter Hilhorst en spokenwordartiest 
Zaïre Krieger duiken in de kunst en de kracht van een 
goede voordracht. Wat is het geheim van de speech 
die ons denken transformeert? m
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SLAA: THE FUTUREVERSE  

Hoe zou de toekomst eruitzien als je die helemaal 
zelf kon bedenken? SLAA vroeg dit aan drie 
schrijvers. Het resultaat: een audiovisuele 
verkenning van radicale toekomstbeelden. Een 
zoektocht in woord en beeld naar hoe het óók kan. 

 

melkweg
cinema

FREEDOMLAB 

Denktank FreedomLab verkent met jou radicale en 
minder radicale toekomstscenario’s. Thema’s waar 
we het nú over moeten hebben maar waarvan de 
praktische uitwerking nog ongewis is.
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12:30 – 20:00 

the checkout
Toekomstvisies, paradigmaverschuivingen, 
mindshifts. Loopt jouw hoofd over van alles wat je 
gehoord hebt tijdens de programma’s en kun je wel 
wat richting gebruiken? Wil jij weten hoe je al die 
ideeën in actie om kan zetten? Hoe jij jouw leven een 
turn kan geven? 

Bij The Checkout midden op het Leidseplein 
helpen we je op weg. Samen zoeken we uit hoe 
jij écht verschil kan maken. Zo ga je niet alleen 
gebrainwashed naar huis, maar ook met je eigen 
actieplan. 
 
Dit programma is een samenwerking met 
The Turn Club, een collectief van kunstenaars, 
creatieve ondernemers en veranderaars die 
vanuit een kunstenaarsmindset maatschappelijke 
vraagstukken aangaan. 
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bellevue
grote zaal
13:30 - 14:10

machiavelli en hannah arendt: 
macht en tegenmacht 
tinneke beeckman, veronica vasterling 

WHOSE FREEDOM, WHAT FREEDOM?   
Wat kunnen Machiavelli en Hannah Arendt ons leren over 
macht? Of over het verzet daartegen? We gaan te rade 
bij twee filosofen. Tinneke Beeckman duikt met ons in het 
denken van Machiavelli en laat hem antwoord geven op 
de belangrijkste politiek-filosofische vraagstukken van nu. 
Veronica Vasterling vraagt zich af wat we van Hannah 
Arendt kunnen leren over het bieden van tegenmacht. 

14:40 - 15:20

on speaking and being
kübra gümüşay, anya topolski  

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER   |   ENGLISH   
In hun zoektocht naar een betekenisvolle identiteit 
ontkennen mensen maar al te graag het bestaansrecht 
van anderen. Ook in kranten, op televisie en sociale media 
vliegen uitsluiting, racisme, antisemitisme en islamofobie 
je om de oren. Hoe komen we tot een taal die mensen 
niet tot categorieën reduceert? Filosoof Anya Topolski en 
schrijver Kübra Gümüşay dagen je uit om je taalgebruik 
opnieuw te onderzoeken. Want taal vormt onze wereld. 
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15:50 - 16:30

dood is god
marli huijer, floor van der meulen 

OUR BODIES KEEP THE SCORE

Het liefst zouden we ziekte, pijn en lijden zoveel 
mogelijk uit onze levens bannen. Waarom zou je er 
dan niet op tijd uitstappen, voordat de aftakeling 
begint? Van filmmaker Floor van der Meulen 
verscheen dit najaar de veelgeprezen film Pink 
Moon. We bekijken scènes uit de film waarin een 
75-jarige vader besluit dat het wel mooi geweest is. 
Filosoof Marli Huijer verkent met haar de ethische 
en existentiële vragen die zo’n ingrijpende keuze 
oproepen. 

17:00 – 17:40 

centrum èthos: de boer is boos
ad verbrugge, gabriël van den brink, 
daan roovers

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER

Vlaggen hangen ondersteboven, tractoren 
blokkeren de snelweg. De boer is boos. En dat terwijl 
de politiek de boeren hard nodig heeft om het 
klimaat- en stikstofprobleem aan te pakken. Hoe 
heeft overheidsbeleid gefaald? En zijn er parallellen 
met de onvrede in andere sectoren? Met filosoof 
Ad Verbrugge, hoogleraar Gabriël van den Brink 
en publieksfilosoof Daan Roovers praten we over 
wantrouwen, vrijheid en klimaat. Hoe nu verder? 

Dit programma is gemaakt in samenwerking 
met Centrum Èthos, een centrum voor onderwijs, 
onderzoek en debat over maatschappelijke 
transformaties van de VU.

18:10 - 18:50

going primal 
keren rosenberg

OUR BODIES KEEP THE SCORE     |     ENGLISH

Transformeer op het ritme van de primal beat 
en kom tot bezinning! Performancekunstenaar 
en choreograaf Keren Rosenberg brengt ons in 
haar nieuwste voorstelling Going Primal terug bij 
ons oerinstinct. Door middel van dans en rituelen 
bevraagt ze de diepste menselijke driften. Wat 
maakt ons mens? En hoe kunnen we met ons 
lichaam nieuwe verbindingen zoeken?
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kleine zaal
BRAKKE GROND X BRAINWASH: DE KUNST VAN HET MAKEN 
 
Wat gebeurt er tussen een geïnspireerd idee en de  
creatie? Vijf podiumkunstenaars uit Nederland en 
Vlaanderen delen hun proces met jou. Ze tonen  
fragmenten uit nieuw werk en delen hun creatie-
proces met je.

16:00 - 16:30

halleluja
fleur khani

RADICAL FUTURES    |    ENGLISH

Alles is ingestort. Mensen zijn aangewezen op zichzelf. 
Er valt nog maar één ding te doen: feestvieren! Halleluja 
van theatermaker Fleur Khani speelt zich af in een 
post-apocalyptische setting. Fleur nodigt je uit voor dit 
pre-feestje, waarin we spreken (en voor wie wil: zingen) 
over wat vreugde en extase betekenen, zelfs in de 
donkerste tijd.

17:10 - 17:40

T O W E R
mara van nes, basak layic, sipan sezgin tekin

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER    |    ENGLISH

Met het mythische verhaal van de Toren van Babel als 
leidraad onderzoeken de makers van   
T O W E R het streven van de mens naar oneindige 
vooruitgang, met alle desastreuze gevolgen van dien. 

18:20 - 18:50

op de barricade van het hart
elfie tromp 

We zijn boos, we gaan de straten op, we protesteren. 
Ook theatermaker Elfie Tromp stond de afgelopen jaren 
vaak op de barricade. Vandaag deelt ze haar inzichten 
en antwoorden op deze versplinterde tijd. In een 
muzikale show bezingt en beschouwt ze het protest. 
 

13:40 - 14:10

what remains
zoë demoustier 

OUR BODIES KEEP THE SCORE 

Wat is de herinnering van het lichaam? Hoe 
bewegen kinderen die hun leven net beginnen? 
Voor de Vlaamse choreograaf en mimeperformer 
Zoë Demoustier vormt het lichaam het 
vertrekpunt van haar visuele voorstellingen. 
Haar nieuwe performance What Remains wordt 
gemaakt met spelers tussen de 4 en 74 jaar oud. 
Zoë geeft samen met vier van hen een eerste 
inkijk in dit unieke werk. 
 

14:50 - 15:20

divide & rule
khalid koujili el yakoubi 

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER 

Antwerpse acteur en schrijver Khalid Koujili El 
Yakoubi toont je zijn theatrale interpretatie van 
de Conferentie van Berlijn die eind 19e eeuw 
plaatsvond. Tijdens deze conferentie werd 
de kaart van Afrika verdeeld onder Europese 
machthebbers. Hij neemt je mee in de eerste 
scènes en nodigt je uit om deel te nemen aan 
een machtsspelletje: welke verhaallijnen mogen 
blijven? Welke darlings should be killed?
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de balie
grote zaal
De programma’s in deze zaal worden gestreamd.  
De moderator is in de zaal aanwezig,  
de spreker doet (soms) online mee. 

13:30 - 14:20 

8 episodes of islamophobia 
hamza syed (online), clarice gargard

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER    |    ENGLISH  
Waar ligt de grens tussen journalistiek en 
activisme? Deze vraag staat centraal in de 
wereldberoemde podcast The Trojan Horse 
Affair van The New York Times en Serial. Met de 
maker Hamza Syed praten we over racisme, 
beeldvorming en de macht van instituten. Hoe 
ziet Hamza zijn rol als journalist? Is hij een activist 
of waarheidszoeker? Hij gaat hierover in gesprek 
met journalist Clarice Gargard. 

15:00 - 15:50

leven en laten leven 
madeleijn van den nieuwenhuizen (online), 
gunilla kleiverda

OUR BODIES KEEP THE SCORE  
Kiezen voor abortus, het dragen van een hijab  
of tegen je zin worden betast: het vrouwenlichaam 
blijft een strijdveld. Rechtshistoricus en media-
criticus Madeleijn van den Nieuwenhuizen 
spreekt met gynaecoloog Gunilla Kleiverda  
over de anti-abortuslobby, lichamelijke  
integriteit en ons ambivalente denken over 
lichamelijke autonomie. 
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16:30 - 17:20

reality+: from the matrix to the 
metaverse
david chalmers (online), miriam rasch

RADICAL FUTURES     |     ENGLISH

De wereld van filosoof David Chalmers betreden is 
dé ultieme Brainwash-ervaring. Zijn filosofie zet je 
wereldbeeld op zijn kop en laat je twijfelen over alles. 
Waarom? Volgens David is er geen wetenschappelijke 
verklaring voor hoe en waarom we bewustzijn ervaren. 
Dit zet de deuren open naar gekke gedachten over 
onze relatie tot de realiteit (welke realiteit?) en de 
metaverse (hoezo nepwereld?). David praat hierover 
met filosoof Miriam Rasch. Maak je klaar voor een 
duizelingwekkende gedachteoefening! 

18:00 - 18:50

you are ecological
timothy morton (online)

RADICAL FUTURES     |     ENGLISH

Het is vrij eenvoudig: we gaan de natuur niet redden 
als we er niet met een andere bril naar leren kijken. 
Die andere blik komt niet ondanks, maar dankzij de 
klimaatcrisis, betoogt de radicale filosoof Timothy 
Morton. Hij voorziet ons niet alleen van een filosofie, 
maar ook van een soundtrack voor het post-
antropoceen. Want over het verleden kunnen we 
denken, de toekomst moeten we voelen én horen. 

20:00 - 20:50

how crypto will save the planet
kevin owocki (online), elisa achterberg

RADICAL FUTURES     |     ENGLISH

Veel van de problemen waar we vandaag voor staan 
zijn te groot voor de natiestaat. In plaats van de 
politiek te hervormen, kunnen we beter een nieuwe 
online structuur creëren. Althans, zo redeneren veel 
blockchain- en crypto-ondernemers. Kevin Owocki 
is zo iemand. Hij is oprichter van gitcoin (niet bitcoin) 
en gelooft er heilig in dat we dankzij de crypto-
economie een nieuwe wereld kunnen bouwen  
waarin niet geld maar het welzijn van mens en 
planeet centraal staat. Hij gaat hierover in gesprek 
met Elisa Achterberg.

de balie grote zaal
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de balie
de salon
DEBUREN X BRAINWASH: SCIFI

Wat is de plek van de mens? En hoe kunnen nieuwe 
vormen van samenleven eruitzien? In samenwerking 
met deBuren presenteren we een tweeluik waarin 
schrijvers en filosofen de toekomst verbeelden via 
verhalen en sciencefiction. 

13:50 - 14:30

scifi: radicale gelijkwaardigheid
mojdeh feili
   
RADICAL FUTURES
 
Hoe zou het leven in een radicaal gelijkwaardige 
samenleving eruitzien? Schrijver Mojdeh Feili trekt 
de sciencefictionklassieker Woman on The Edge of 
Time (1976) uit de kast. Daarin schetst Marge Piercy 
een utopische toekomst waarin sekseverschillen 
overwonnen worden en raciale gelijkheid heerst.   
In gesprek met haar onderzoeken we niet alleen  
de voor- maar ook de nadelen hiervan.

15:00 - 15:40

scifi: de ondergaande mens
ish ait hamou, hannah van binsbergen,  
naomi jacobs 

RADICAL FUTURES

Wat blijft over als de mens langzaam verdwijnt? En 
als de mensheid van de ondergang wordt gered, hoe 
geven we een nieuwe wereld dan vorm? Schrijver 
Ish Ait Hamou verbeeldt een wereld waarin dieren 
ons de baas zijn, filosoof Naomi Jacobs onderzoekt 
hoe de kwetsbare mens zich kan verhouden tot 
het onbekende en dichter Hannah van Binsbergen 
neemt ons mee op reis naar het luilekkerland van 
overmorgen.

16:10 - 16:50

labels, hokjes en privileges  
dilara bilgiç, olivia rutazibwa

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER

We hebben de neiging te labelen en de ander in 
een hokje te plaatsen. Is er een mogelijkheid om 
voorbij die hokjes en verschillen te komen? En 
lost dit de tweedeling in de samenleving op? We 
praten hierover met journalist en schrijver Dilara 
Bilgiç die recent het boek De gelabelde schreef 
en docent en onderzoeker Olivia Rutazibwa. Wat 
betekent het strijden voor meer gelijkheid? En welke 
verantwoordelijkheid heb je?
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Heb je trek gekregen na al die 
performances en talks? Of kun je na het 
horen van een dystopische toekomstvisie 
wel een biertje gebruiken? 

Drinken
Op alle locaties van Brainwash Festival kun je 
terecht voor een drankje. 

Eten
Op en rond het Leidseplein zijn er tal van plekken 
waar je een frietje of snelle hap kan eten. Ook 
bij MILK, het café van de Melkweg, kun je zo’n 
hap krijgen. De festivallocaties De Balie en De 
Smoeshaan (Bellevue) hebben een restaurant.  
We kunnen niet garanderen dat er plek is, dus 
check of je kunt reserveren als je zeker wilt zijn  
van een tafeltje. 

eten & 
drinken

17:20 - 18:00

lief lichaam 
nadia de vries, alara adilow 

OUR BODIES KEEP THE SCORE

Wat vertelt ons lichaam ons over de tijd waarin we 
leven? Schrijver Nadia de Vries schrijft een brief aan 
haar lichaam en onderzoekt de sociale, culturele 
en persoonlijke betekenis van haar fysieke lijf in 
deze tijd. Dichter Alara Adilow draagt voor uit haar 
debuutbundel Mythen en stoplichten, waarin het 
transformeren van en ontvluchten aan het lichaam 
een hoofdrol spelen. 

18:30 - 19:10

wat de zee ons wil vertellen
nikki dekker, harpo ’t hart

OUR BODIES KEEP THE SCORE

Blobvissen, anemonen, palingen en zeeslakken. Veel 
beesten in de zee zijn woker, slimmer en handiger 
dan wij. Schrijver en radiomaker Nikki Dekker 
draagt voor uit haar debuutroman diepdiepblauw 
waarin ze haar zoektocht naar liefde, verlangen 
en identiteit naast de karakters van zeedieren 
legt. Met geluidskunstenaar en artistiek directeur 
van Ambassade van de Noordzee Harpo ’t Hart 
onderzoeken we wat de zee ons te vertellen heeft, 
via geuren en geluiden.



pa
ra

di
so

 g
ro

te
 z

aa
l

42

43

en
 d

e 
kr

in
g

de
 k

rin
g 

 d
e 

kr
in

g
kl

ei
ne

-g
ar

tm
an

pl
an

ts
oe

n 
7-

9

en
 d

e 
kr

in
g

de
 k

rin
g 

de
 k

rin
g 

en
 d

e 
kr

in
g

de
 k

rin
g 

de
 k

rin
g de kring

13:50 - 14:30

agamben en het gelukkige leven  
ype de boer

Giorgio Agamben wordt vaak als aartspessimist 
weggezet, onder meer vanwege zijn controversiële 
kritiek op mensenrechten en de coronapolitiek. Ype 
de boer ziet het anders. Hij vindt dat we Agambens 
werk als één groot poëtisch-filosofisch experiment 
moeten zien: een opvatting over het gelukkige leven. 

de meerwaarde van rotte appels
mandi astola
 
Een rotte appel bederft de hele mand, zo luidt het 
spreekwoord. Maar klopt dat wel? Mandi raakte ervan 
overtuigd dat die appel juist een positieve invloed op 
groepsgedrag kan hebben. Vaak leidt een rotte appel 
of ‘bad guy’ tot discussies in de groep en opent die 
nieuwe perspectieven op goed en kwaad. 

 
15:00 - 15:40

de keerzijde van competitie
yvette drissen 
 
Een potje voetbal met medespelers is leuker dan in 
je eentje tegen een muur trappen. Maar competitie 
heeft ook zijn keerzijden. Het kan leiden tot burn-
outs, verstoorde samenwerkingsrelaties en corruptie. 
Wanneer gaat competitie te ver? 

vrijheid of veiligheid
josette daemen
 
Hoe meer vrijheid we hebben, hoe minder veilig we 
zijn. En hoe meer veiligheid we nastreven, hoe minder 
vrij we worden. Toch? Tijdens de coronapandemie 
leek het er vaak wel op. Maar ligt het wel zo simpel? 
Kunnen vrijheid en veiligheid elkaar ook versterken?

JONG & GELEERD

Maak kennis met een nieuwe generatie filosofen.  
Vier promovendi in de filosofie geven antwoord op de 
vragen die er volgens hen nu het meeste toe doen.
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16:10 - 16:50

training for the end of the world
lara ricote, fer rodil
 
RADICAL FUTURES    |     ENGLISH

Mocht je het nog niet hebben meegekregen…we 
sterven uit! We krijgen steeds minder kinderen en 
langzaam neemt Aarde afscheid van ons. Wat 
moeten we nu doen? Tijdens deze comedytraining, 
onder leiding van Funny Women Stage Award-
winnares Lara Ricote en comedian Fer Rodil, 
zoeken we naar antwoorden. Doe met ons mee 
en misschien dat je net iets langer zult leven dan 
degenen die er niet bij waren!

18:30 - 19:10 & 19:40 - 20:20

poetry circle nowhere:  
nu is het aan ons
eva rovers, hasan gök, benzokarim

Het vertrouwen in de politiek heeft een absoluut 
dieptepunt bereikt. We hebben er geen vertrouwen 
in dat politici ook maar íets kunnen veranderen. 
Maar wat als wijzelf aan het roer zouden staan? 
Wat als de burger gevraagd wordt naar idealen 
en toekomstplannen? Performers Benzokarim en 
Hasan Gök slaan de handen ineen met schrijver 
en revolutionair denker Eva Rovers. In een intieme 
show nemen ze je mee in hun zoektocht naar de 
staat van onze democratie. 

Dit is een programma i.s.m. Productiehuis Poetry 
Circle Nowhere, een netwerk van schrijvende 
performers en performende schrijvers, door heel 
Nederland.

de kring

17:20 - 18:00

onbeschaamd empathisch 
emy koopman, jamal ouariachi

WE’RE ALL DIVIDED TOGETHER

Eén gepolariseerd Nederland, twee schrijvers, twee 
benaderingen. Beide schrijven over verschillen, 
sterk versus zwak, links versus rechts. Langs 
de flanken van het publieke debat verkennen 
schrijver en onderzoeker Emy Koopman en 
schrijver en columnist Jamal Ouariachi het recht 
van de sterkste, woke-cultuur en empathie als 
bruggenbouwer. 
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20:00 – 02:00 

afterparty met 
shady lady en 
joost van bellen! 

Na een dag vol grootse ideeën, 
oplopende discussies en héél veel 
stof om verder over door te denken 
is het tijd om uit je hoofd te komen. 
En met wie kunnen we dat beter 
doen dan met dj Joost van Bellen 
en dj Shady Lady? 

Al meer dan 25 jaar is Joost van 
Bellen het middelpunt van het 
Amsterdamse clubleven. Van de 
RoXY, tot RAUW en Valtifest. En 
speciaal voor ons: het middelpunt 
van de Brainwash afterparty! 

Dj Shady Lady start de avond met 
70’s disco, 80’s italo, house uit de 
90’s en disco van nu.
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Van klimaatverandering tot 
burn-out en economie tot 
seksualiteit: de onderwerpen 
die op Brainwash Festival aan 
bod komen, zijn te belangrijk 
om alleen vandaag centraal 
te stellen. Daarom zijn er de 
Brainwash Bits, de Brainwash 
Specials en is er brainwash.nl, de 
online vindplaats voor verdieping 
van omroep HUMAN.  

Ga naar www.brainwash.nl en 
kijk, lees en luister verder!
 
Inspiratie nodig? HUMAN heeft 
een route uitgestippeld over 
Brainwash Festival. Kijk op 
brainwashfestival.nl/humanroute
 

HUMAN
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The School of Life

SLAA

Poetry Circle Nowhere

Brakke Grond

deBuren

FreedomLab

Nieuw Licht

Jong & geleerd

BERGH STOOP & SANDERS
ADVOCATEN

Directeur   Marije Ligthart 

Programmaleider Machteld Vinkenborg

Programmamakers Aram Balian 

   Fredo De Smet 

   Julia Muller 

Vormgeving  Vera Vryens

Marketeers  Lotte Kroese

   Daimy Comijs

Producent   Kim Eldering

Productie-assistent Judith Rosendaal

Vrijwilligerscoördinator  Maaike Moors

Stagiairs productie Marlene Henning

   Julia Boelaerts

Bestuur   Paulien Loerts  

   Ted Tettero 

   Zihni Özdil

denk mee(r)
met ons:
Ga naar brainwashfestival.nl, 
schrijf je in voor de nieuwsbrief 
en volg ons op Instagram: 
/brainwash_festival.




