
Utrecht, 19 oktober 2022 

PERSBERICHT WHAT YOU SEE FESTIVAL 

DIT IS GEEN FESTIVAL, DIT IS EEN PROTEST  
Wie bepaalt nou werkelijk wat jouw gender is? Wie stelt vast of je vrouwelijk genoeg 
bent, of gay genoeg, of goed genoeg? Dat je stem ertoe doet en er mag zijn? 
Ongelijkheid is nog steeds aan de orde van de dag. Queer personen weten dat het 
beter moet en kan. En queers geven tijdens What You See Festival hun antwoord. “Dit 
is mijn lichaam, dit is mijn protest!” 

De vijfde editie van het internationale festival over gender en identiteit, What You See 
Festival, komt eraan. Van 17 tot en met 20 november 2022 gaat het in Utrecht over kunst, 
actualiteit, zelfbewustzijn, gender, identiteit en de wereld waarin we leven.  

“Kijk naar de kritiek op de nieuwe transgenderwet en hoe iedereen zich met ons, de 
queergemeenschap, bemoeit. Kijk naar hoe in Amerika in één klap het recht op abortus weer 

van tafel wordt geveegd. Hoe binnen de Europese Unie homovrije zones gecreëerd worden. 
Kijk naar hoe een Nederlandse publieke omroep op tv zonder enige schaamte het n-woord 

gebruikt. Kijk naar hoe de veiligheid van de transgemeenschap onder druk staat. Onze 
rechten zijn niet vanzelfsprekend. We moeten laten zien dat we er zijn en dat we niet met 

ons laten sollen. Daarom is What You See Festival er.” 
Vincent Wijlhuizen 

directeur What You See Festival 

Dit festival gaat over protest. Met het motto MY BODY, MY PROTEST nodigt What You See 
Festival  van 17 t/m 20 november kunstenaars naar Utrecht uit die hun lichaam inzetten om 
de ruimte te claimen, de norm te bevragen en nieuwe mogelijke werelden te openen. Op, en 
buiten het podium. Zo gaat de multimedia installatie The Other Bulgarian Women over de 
rechten en positie van trans vrouwen. De hiphopchoreografie Born To Exist: The Women I 
Know eist verandering met betrekking tot de behandeling van immigranten en de 
tegenwerking die Zwarte vrouwen ervaren. Met de voorstelling Hands Up en de 
workshop How to Protest van de Litouwse activist en kunstenaar Agnietė Lisičkinaitė gaan 
bezoekers zelf de straat op. En de audiovoorstelling Thirst Trap over 
klimaat(on)rechtvaardigheid wordt op de fiets bij mensen thuisgebracht. We nodigen publiek 
uit om te gaan staan voor wie ze zijn, ruimte te claimen en te onderzoeken hoe zij willen 
bijdragen aan een betere wereld. Het draait allemaal om de vraag: waar wil jij voor vechten?

_________________________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie over What You See Festival, beeldmateriaal, interviews met de makers en / of pers-
kaarten neem contact op via pers@whatyouseefestival.nl.  
Download de beelden van What You See Festival 2022 hier (naamsvermelding fotograaf verplicht).  
En bekijk hier de persmap van What You See Festival.  
 
What You See Festival 2022  wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Fonds21, VSB-
fonds, Fonds Podiumkunsten, Fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Heinfonds, Elise Mathilde 
Fonds, Fentener van Vlissingen en partners Café Kalff en RMBRR.  

https://whatyouseefestival.nl/theotherbulgarianwomen/
https://whatyouseefestival.nl/borntoexist/
https://whatyouseefestival.nl/borntoexist/
https://whatyouseefestival.nl/handsup/
https://whatyouseefestival.nl/howtoprotest/
https://whatyouseefestival.nl/thirsttrap/
mailto:pers@whatyouseefestival.nl?subject=pers%20What%20You%20See%20Festival%202022
https://drive.google.com/drive/folders/1wPWLBkv_cLtpTVl2MeqdLsbnmKZgT3oD?usp=sharing
https://whatyouseefestival.nl/pers/

