Evenement: filmvertoning – Shadow World
Maandag 24 april: documentaire over wapenhandel en Q&A met maker Andrew Feinstein.
https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/shadow-world/
De documentaire Shadow World, gebaseerd op het gelijknamige boek van Andrew Feinstein geeft
een inkijkje in de schimmige wereld van de internationale wapenhandel.
Maandag 24 april is deze documentaire te zien bij Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, zaal 0.13.
Aanvang is 19.00 uur. De toegang is gratis, maar meld je wel even aan via deze website.
Video: https://www.youtube.com/embed/CuwQlsTXYw8

Over Shadow World
For English please scroll down.
Welke wapendeals heeft de Britse wapenfabrikant BAE gesloten met de Saoedische prins Bandar
bin Sultan? En wat is de rol van de Britse oud-premier Tony Blair? De documentaire Shadow
World, gebaseerd op het gelijknamige boek van Andrew Feinstein, brengt deze en vele andere
schimmige kanten van internationale wapenhandel aan het licht.
Maandag 24 april is deze documentaire te zien bij Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, zaal 0.13.
Andrew Feinstein is zelf aanwezig voor een toelichting en beantwoordt vragen. De zaal is open om
19.00 uur, de toegang is gratis.
Programma
19:00 Zaal open
19:15 Intro door Frank Slijper (programmaleider wapenhandel bij PAX)
19:30 Start film Shadow World
21:00 Q&A met Andrew Feinstein en Wendela de Vries (Stop Wapenhandel)
21:45 Einde
PAX organiseert deze avond samen met Stop Wapenhandel, studievereniging Djembé en Utrecht
Centre for Global Challenges.

English:
Monday the 24th of April – Documentary Shadow World – with Q&A Andrew Feinstein
The documentary is an investigation into the multi-billion dollar international arms trade. It reveals

how the international trade in weapons – with the complicity of governments, weapons
manufacturers and arms dealers – fosters corruption, determines foreign policy and creates
widespread suffering.
Monday the 24th of April the documentary will be screened at the University of Utrecht
(Janskerkhof 2-3, room 0.13). Andrew Feinstein, the author of the book, will be there to answer
your questions. Admission is free. Sign up at the bottom of this page.
Programme
19:00 Doors open
19:15 Introduction by Frank Slijper (programme leader at PAX)
19:30 Start film Shadow World
21:00 Q&A with Andrew Feinstein and Wendela de Vries (Stop Wapenhandel)
21:45 End
PAX is organising this event together with Stop Wapenhandel, study association Djembé and the
Utrecht Centre for Global Challenges.

PAX Evenement: filmvertoning – Shadow World
Meld je hier aan voor de filmvertoning van Shadow World. Filmmaker Andrew Feinstein geeft een
toelichting en beantwoordt vragen. De locatie is Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, zaal 0.13. Je
bent van harte welkom om 19.00 uur!
The documentary Shadow World by Andrew Feinstein will be shown at Universiteit Utrecht.
(Janskerkhof 2-3, room 0.13) on Monday April 24th. Please leave you’re name and email address to
join!

Verstuur
Bij deelname aan deze actie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden
sluiten

Bedankt voor je aanmelding!
Je ontvangt ook een bevestiging via email.
Thank you for registering! You will also receive a confirmation via email.

Bekijk alles
Help ons deze actie te verspreiden:

Delen

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan.
Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een
menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Om 19.00 uur ben je welkom bij
Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, zaal 0.13.

