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history in the making
Black Achievement Month 2017
De allereerste editie van de Black Achievement Month
was een overdonderend succes! Amsterdam, Den Haag,
Leiden en Leerdam. We painted the cities black. En dit
historische event maakte enthousiasme en emoties los
bij alle bezoekers, deelnemers en samenwerkingspartners!

Michaela DePrince van het Nationale Ballet, Untold,
Pink Oculus en vele anderen in Stadsschouwburg
Amsterdam. Black Renaissance vertelt het verhaal van
de vernieuwende beweging die in Nederland gaande is,
gestoeld op een zwart perspectief uit het verleden en
heden en gericht op de toekomst.

De eerste editie gaf mij een onvoorstelbaar mooi gevoel. Het was een reis van een maand lang, waarbij ik
van het ene naar het andere evenement ging om met
volle teugen te genieten van de rijkdom en het talent
van Zwart Nederland. I was craving for it. Een enorme
honger in mij werd gevoed en het voelde niet alleen
als een erkenning en herkenning, maar ook als eindelijk
thuiskomen.

Mis de opening en de vele evenementen niet, want we
schrijven samen geschiedenis en maken het Nederlandse verhaal compleet. Je wilt later niet zeggen: “Jammer
dat ik het niet heb meegemaakt.”
Antoin Deul – Directeur a.i. Nationaal instituut
Nederlands slavernijverleden en erfenis

Veel mensen voelen zich geïnspireerd, empowered en
trots door alles wat we hebben bereikt en door al het
opkomende talent wat we in huis hebben. Dat talent
manifesteert zich overal in Nederland op gebied van
kunst, cultuur, wetenschap, gezondheidzorg, muziek,
dans en nog eindeloos veel meer terreinen. Ik dacht
tijdens de Black Achievement Month van vorig jaar:
“Dit is een Black Renaissance in the making en dát in
dat koude kikkerlandje van ons!”
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Ik ben super trots dat we dit jaar terug zijn met de
tweede editie van de Black Achievement Month en het
wordt bigger and better! We hebben geweldige evenementen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. En we
presenteren dit jaar ook vier eigen producties waaronder de Familiedag in NEMO Science Museum en het
Black Achievement Awards Gala in het Tropenmuseum.
De start van een nieuwe traditie waarin we Black
Achievers in het zonnetje zetten!
Dit jaar introduceren we ook de Black Achievement
Month Specials, die plaatsvinden vóór 1 oktober. Zo
presenteren we op 29 september samen met Stadsschouwburg Rotterdam het meertalige theaterconcert
‘Malcolm X’: een unieke samenwerking tussen podiumtalenten uit Brussel, Antwerpen, Amsterdam en Londen.
Op 30 september volgt ‘Lieve Hugo, A Poku Tori’:
een muzikaal theaterstuk over het leven van de legendarische Surinaamse volkszanger Lieve Hugo in
Stadsschouwburg Amsterdam. We openen op
1 oktober groots en meeslepend met een spetterende
show getiteld ‘Black Renaissance’ met bijdragen van
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vrijdag 29 september

Dramaturg en journalist Tobias Kokkelmans verzorgt
een inleiding voorafgaand aan Malcolm X van 19.15 tot
19.45 uur. Deze voorstelling vindt als Black Achievement
Month Special plaats vóór de officiële start in oktober.

Black Achievement Month Special:

Malcolm X
fotograaf: Danny Willems

zaterdag 30 september
Black Achievement Month Special:

zaterdag 30 september

Familiedag NEMO
Locatie:
NEMO Science Museum
Adres:
Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam
Entree:
Gratis
Inloop:
11.00 uur
Duur:
1,5 uur, geen pauze
Vooraf aanmelden via www.eventbrite.nl (vol=vol)

Lieve Hugo, A Poku Tori

Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Stadsschouwburg Amsterdam
Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
tickets vanaf € 10,00
20.30 uur
22.40 uur
130 minuten, inclusief 20 minuten pauze

zondag 1 oktober

Black Renaissance

De Black Achievement Month 2017 wordt afgetrapt
met de familiedag in NEMO Science Museum met een
programma voor het hele gezin.

Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Theater Rotterdam, locatie Schouwburg
Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam
€ 25,00 (inclusief drankje),
€ 10,00 (voor studenten)
20.15 uur
22.30 uur
2 uur en 15 minuten, geen pauze

Tot op de dag van vandaag is Malcolm X een bron van
controverse en inspiratie. Met pittige statements en veel
charisma eiste hij gelijke rechten voor zwarten en kwam
hij op voor zijn islamitische geloofsovertuiging. Zijn
bewogen leven en scherpe speeches spreken nog steeds
tot de verbeelding. Intussen zijn thema’s als identiteit,
activisme en religie nog steeds springlevend.
Het meertalige theaterconcert Malcolm X van het
Vlaamse gezelschap KVS is een unieke samenwerking
tussen podiumtalenten uit Brussel, Antwerpen,
Amsterdam, Londen en daarbuiten. In urban
kunstvormen als slam poetry en hiphop vertalen ze
de strijd van Malcolm X naar de stad van vandaag.
Ze houden tegelijk zijn erfenis én de hedendaagse
samenleving tegen het licht.
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De Vlaamse krant De Morgen over Malcom X:
“De voorstelling is geen hagiografie van de in 1965
vermoorde prediker van het panafrikanisme. De jonge
podiumkunstenaars schudden de ideeën van Malcolm
X op en vertalen ze naar de grootstedelijke context
van vandaag. Het bonte gelegenheidsgezelschap doet
zijn ding met een stevige portie eigenzinnigheid en
artisticiteit. De angry young men leveren een ritmisch
doortimmerde creatie af.” (★★★★★)

Locatie:
Adres:
Prijs:

Speciaal voor kinderen is er de NiNsee-tentoonstelling
Zwarte Uitvinders over, hoe kan het ook anders,
zwarte uitvinders en hun ontdekkingen. Wist je
bijvoorbeeld dat het stoplicht en het maandverband
zijn uitgevonden door Afro-Amerikanen ten tijde van
de slavernij? Tijdens de tentoonstelling ontdek je de
bijzondere verhalen achter deze mannen en vrouwen
en hun uitvindingen.
Keynote speaker is ingenieur Lyongo Juliana. Deze
architect met Nederlandse en Curaçaose roots vertelt
de kinderen en hun ouders over zijn boeiende vak. Hij
wil laten zien dat alles mogelijk is en dat het belangrijk
is om te geloven in je eigen dromen en talenten.
Natuurlijk is er ook tijd om vragen te stellen aan deze
bevlogen architect!
Na afloop is er een gratis lunch voor kinderen, ouders
en begeleiders. Daarna is er gelegenheid om het
museum te verkennen. John Leerdam en de directie
van NEMO verwelkomen de bezoekers! Leuk om te
weten: tijdens deze dag hebben we extra special
guests: verschillende klassen van basisscholen De
Rozemarn, De Achtsprong en Crescendo.
fotograaf: Jean van Lingen

professioneel zanger en percussionist en komt met
Orchestra Washboard naar Amsterdam. Daar zet hij
het Concertgebouw op zijn kop. Hugo emigreert om
gezondheidsredenen naar Nederland waar hij en zijn
muziek razend populair zijn geworden. Helaas overlijdt
hij in 1975, enkele dagen vóór de onafhankelijkheid van
Suriname.
‘Lieve Hugo, A Poku Tori’ is een productie van TRC
Promotion i.s.m. Urban Myth. Initiator en producent:
Richardo L. Tuinfort. Script: Guus Pengel. Regie en
artistieke leiding: Mike Ho Sam Sooi. Deze voorstelling
vindt als Black Achievement Month Special plaats vóór
de officiële start in oktober.

fotograaf: Tuinfort Productions

‘Lieve Hugo, A Poku Tori’ is een twee uur durende,
swingende muziektheatervoorstelling met liveband,
dansers en een koor over het leven en de muziek van
Suriname’s grootste Kasekozanger aller tijden: Lieve
Hugo.
John Oldenstam kruipt in de huid van Lieve Hugo –
één van de kleurrijkste figuren uit de Surinaamse én
Nederlandse muziekgeschiedenis - en vertolkt al zijn
nummers. Van het onsterfelijke ‘Blaka Rosoe’ tot een
klassieker als ‘Poenta Poenta’, alle songs van Lieve Hugo
komen langs. Gerda Havertong speelt Lieve Hugo’s
moeder die ziet hoe haar zoon zich met vallen en
opstaan ontwikkelt van een moeilijk opvoedbare jongen
tot een succesvolle man. Het is de eerste keer dat de
voorstelling Amsterdam aandoet - de stad waar Lieve
Hugo woonde en werkte.
Lieve Hugo werd geboren in Paramaribo in 1934. Zijn
moeder is wasvrouw en heeft het niet breed. Hugo
groeide destijds op met het idee van goed (christelijk)
en kwaad (Afrikaanse Winti). Hij is dol op muziek,
zingt in een koor en drumt. Hij wordt uiteindelijk

Stadsschouwburg Amsterdam
Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
€ 15,00 (regulier),
€ 10,00 (Studentenpas
Inloop:
18.30 uur
Aanvang: 19.30 uur
Eindtijd:
21.00 uur
In de Stadsschouwburg Amsterdam vindt op
zondag 1 oktober ‘Black Renaissance’ plaats – dé
officiële opening van de tweede editie van de
Black Achievement Month - met een spectaculair
avondvullend programma.
Er zijn muzikale optredens van onder andere de
innemende Nederlandse zangeres en rapper Pink
Oculus – die jazzy en soulful hiphop maakt – en
operazanger Anthony Heidweiler. De ‘dramatische’
bariton brengt op deze avond maar liefst twee
nummers ten gehore, waaronder het stuk ‘Make
them hear you’. Hij wordt begeleid door pianist
Roderigo Robles de Medina.
Het Nationale Ballet treedt ook op met twee
dansuitvoeringen. Één daarvan houden we nog
even geheim. Het andere is het stuk ‘On the nature
of daylight’ van David Dawson, uitgevoerd door
de waanzinnig getalenteerde ballerina Michaela
DePrince. Een geweldig stuk dat de totale ruimte
van het podium inneemt.
Theater- en dansgezelschap Untold presenteert
in het kader van het thema van de Black
Achievement Month Black Renaissance een
speciaal aangepast stuk uit zijn nieuwste
voorstelling ‘Konfo’, waarbij spirituele
transformaties vanuit de Afrikaanse identiteit
centraal staan. De voorstelling ‘Obia’ van Untold
zaaide de afgelopen 3 jaar alleen maar lof en
stond in uitverkochte zalen in heel Nederland en
Suriname. Met Konfo laat Untold zien dat het ook

5

abstracte kunstvormen succesvol combineert met
traditionele Afrikaanse dans- en muziekstijlen.

te bezoeken in oktober

Theatermakers Dorothy Blokland en Yahmani
Blackman zoeken tenslotte de grens van absurditeit
op in hun spoken word act. Ze gaan het hebben
over ‘haar’. Gevlochten, gevreesd, gestyled, geperst,
gestraight, ongetemd, ongeremd, onderdrukt,
bevrijd, gekamd, gewassen, gelocked, getwist,
ongedwongen, ongevreesd jezelf zijn....

Afrikaanse bedienden
aan het Haagse hof
Locatie:
Adres:
Prijs:

Na afloop van het programma is er gelegenheid
om te dansen in de Ajaxfoyer onder begeleiding
van Harto’s Band & Friends tot 22.30 uur. Andrew
Makkinga is de host van de avond en hij wordt
bijgestaan door co-host Eliyha Altena.
fotograaf: Harvey Lisse

fotograaf: Marloes Voogsgeer

interactieve, theatrale voordrachten. De kinderen komen
in kleine groepen bij elke auteur langs en worden
onderdeel van de voordracht. De Literaire TRippelzone
staat twee keer op het programma.

zondag 1 oktober

Locatie:
Adres:
Prijs:

Tevens wordt er door bijzonder hoogleraar Caraïbische
Letteren Michiel van Kempen en Carl Haarnack een
lezing verzorgd voor de ouders. Anansi de Spin
ontbreekt uiteraard niet tijdens deze feestelijke dag. Bij
binnenkomst in de hal worden korte Anansi-verhalen
verteld.

De Werkgroep Caraïbische Letteren organiseert voor
het eerst een letterendag rond Caraïbische kinder- en
jeugdliteratuur, met een interactief programma voor
kinderen tussen de 6 en 13 jaar oud.
Het hart van dit evenement is de Literaire TRippelzone.
Acht Caraïbische kinderboekenschrijvers staan verspreid
in de openbare bibliotheek opgesteld en houden korte

Er vindt ook een ‘meet & greet’ plaats met overzeese en
in Nederland woonachtige Caraïbische kinderboekenschrijvers en Nederlandse kinderboekenschrijvers die de
Cariben een warm hart toedragen. Deelnemende
auteurs: Diana Lebacs, Roland Ròi Colastica,
Jackie Bernabela, Liliana Erasmus, Loekie Morales,
Indra Hu, Curt Fortin, Hilli Arduin, Guillaume Pool,
Hans en Monique Hagen, Joke van Leeuwen, Lydia Rood,
Marit Törnqvist, Marijke van Mil, Henna Goudzand Nahar,
Mariska Hammerstein, Anton van der Kolk en Charlotte
Doornhein.

OBA
Oosterdokskade 143, 1101 DL Amsterdam
€ 5,00 (voor kinderen), gratis (voor
volwassenen)
Aanvang: 11.30 uur
Eindtijd:
16.00 uur, geen pauze
Voor meer informatie en tickets zie www.oba.nl
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Daarnaast worden er meerdere workshops verzorgd. Zo
zijn er twee workshops Afro House-dance. Afro House
is één van de meest populaire dansstijlen van nu. De
muziek is ontstaan in Afrika, waar verschillende dj’s een
mix maakten van housemuziek en Afrikaanse drums
en teksten. De dans volgde daar snel op gebaseerd op
traditionele Afrikaanse dans, breakdance en house.
Er is ook een familieworkshop over swingende muziek.
Kinderen en hun ouders worden uitgenodigd om samen
een feestje te bouwen. Het duo Bengalou verzorgt de
workshop en neemt de volgende instrumenten mee:
djembé’s, doundouns (bastrommels met stokken), een
balafoon (houten xylofoon), trommels en gevlochten
shakers. De kinderen en hun ouders mogen de
instrumenten bespelen en leren enkele eenvoudige
Afrikaanse, Surinaamse en Caraïbische liedjes.

Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag
€ 10,00 (volwassenen), € 5,00 (CJP/
Cultuurkaart/Haagse Studentenpas/
PEP-pas), gratis (Museumkaart, ICOM,
Vereniging Rembrandt, Lerarenpas,
Ooievaarspas en Rotterdampas)
Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-17.00 uur, zaterdag en zondag
van 12.00-17.00 uur
Van donderdag 21 september tot en met zondag 28 januari
is in het Haags Historisch Museum de tentoonstelling
‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse Hof’ te zien.
Deze tentoonstelling vertelt het aangrijpende
levensverhaal van Cupido en Sideron en andere - van
oorsprong Afrikaanse - bedienden die in de 18e eeuw in
Europese adelijke kringen moesten werken. Cupido en
Sideron zijn te zien als jonge mannen op het schilderij
‘Haagse kermis gezien vanaf het Buitenhof’ van Hendrik
Pothoven (1781, collectie Haags Historisch Museum).
Dankzij onderzoek van kunsthistorica Esther Schreuder
weten wij nu veel meer over hun identiteit en afkomst.
Samen met het schilderij van Pothoven vormt dit de
basis voor deze tentoonstelling.

een ander continent om daar de adel te dienen. Kleine
jongetjes zonder familie, ver van hun geboortegrond
en overgeleverd aan onbekende volwassenen. Ineens
belandden ze in weelde. Ze groeiden op aan het hof en
verwierven belangrijke posities. Maar, hoewel ze betaald
werden voor hun werk, ze waren niet vrij en keerden niet
definitief terug naar hun geboortegrond.
Hun levensverhaal is intrigerend, wonderlijk, pijnlijk en
vol tegenstellingen; slechts één van de vele gecompliceerde verhalen die voortvloeien uit het slavernijverleden. De Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha (1965) maakte speciaal voor deze tentoonstelling een kunstwerk
waarin hij zijn persoonlijke interpretatie geeft van het
verhaal van Cupido en Sideron. Tijdens debatavonden
en lezingen gedurende de loop van de tentoonstelling
slaat het Haags Historisch Museum de brug naar
hedendaagse discussies over het slavernijverleden,
wit privilege en racisme.

te bezoeken in oktober

Afrovibes 2017
Locatie:

Cupido en Sideron waren 6 en 8 jaar oud toen zij aankwamen in 18de-eeuws Den Haag. Geboren in
West-Afrika en op Curaçao, werden zij beiden als kinderen in slavernij ‘cadeau’ gedaan en vervoerd naar
Schilderij Hendrik Pothoven
(collectie Haags Historisch Museum)

Prijs:
Meer info:

Tolhuistuin (Amsterdam, 28 september
t/m 1 oktober), De Balie (Amsterdam, 3
en 4 oktober), Bimhuis (Amsterdam, 5
oktober), Bijlmer Parktheater (Amsterdam,
4 en 6 oktober), Stadsschouwburg Utrecht
(Utrecht, 5 en 7 oktober), International
Institute of Social Studies (Den Haag,
4 oktober), Korzo (Den Haag, 6 t/m 8
oktober), Het Nationale Theater (Den Haag,
8 en 9 oktober), Kunsthal (Rotterdam, 1
oktober), Maaspodium (Rotterdam, 6 t/m 8
oktober)
Diverse
www.afrovibes.nl

Afrovibes festival brengt van donderdag 28 september
t/m maandag 9 oktober voor de 14e keer jonge makers
en gevestigd talent op het gebied van theater, dans,
muziek, poëzie, film en design uit Afrika naar Nederland.
Het festival laat moderne, actuele en vernieuwende
kunst uit grootstedelijke, culturele hotspots in Afrika
zien en verbindt dit werk en de makers ervan met jonge
Nederlandse kunstenaars. Thema van dit jaar is ‘Fragile
Freedom’ – breekbare vrijheid. We leven in een tijd van
heftige ontwikkelingen. Een tijd waarin de individuele
vrijheid van beweging, de verbondenheid van een
individu met andere mensen - ongeacht kleur of afkomst
- lijken te vervagen en democratie steeds kwetsbaarder
lijkt te worden. Hoe kunnen we elkaar begrijpen in deze
turbulente tijden? Luisteren we naar elkaar?
Afrovibes vindt plaats in Amsterdam, Den Haag, Utrecht
en Rotterdam.
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interview

remy tilburg
eliyha altena

Het is gezonde spanning
die ik ervaar
Eliyha Altena (15) is een jong
theater- en zangtalent dat volop
meedoet aan de Black Achievement
Month. Zo co-host hij de officiële
opening op 1 oktober in de
Amsterdamse Stadsschouwburg
naast de bekende presentator
Andrew Makkinga. Op zaterdag 28
oktober speelt hij zijn zelf
geproduceerde voorstelling tijdens
de Black Young Achievers Showcase
in het Bijlmer Parktheater.
Eliyha, wat spannend dat je de
opening van de Black Achievement
Month mag co-hosten!
“Het is inderdaad heel erg gaaf dat ik
dat mag gaan doen. Ik vind het ook
wel spannend om te gaan presenteren, aangezien ik eigenlijk meer
ervaring heb met acteren en zingen.
Maar het is gezonde spanning die ik
ervaar! Ik kijk ook uit naar de Black
Young Achievers Showcase. Ik speel
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dan mijn eigen voorstelling ‘Het leven
van Eliyha Altena’. Daarin komt alles
wat ik doe voorbij, van zingen tot het
inspreken van filmpjes voor Nickelodeon en Telekids tot het acteren van
een stuk uit een musical. Waarschijnlijk wordt het een klein stukje tekst
uit ‘Amandla Mandela’ - de musical
over het leven van Nelson Mandela waarin ik de kleine Nelson Mandela
speelde.”
Wie zijn jouw zwarte rolmodellen?
“Ik heb meerdere rolmodellen. Sinds
ik klein ben is Michael Jackson mijn
grote held. Hij is een echte entertainer
en heeft een enorm goede zangtechniek. Hij zingt niet alleen, maar hij
zet altijd een show neer. Wat betreft
acteren is Samuel L. Jackson een rolmodel. Hij speelt zoveel verschillende
rollen. Dat zou ik ook wel willen doen.
Mijn derde voorbeeld is de Amerikaanse schrijver James Baldwin, die

heel veel verandering heeft gebracht
in hoe mensen naar de zwarte geschiedenis kijken. Ik kijk op naar hem.”
Je klinkt alsof je al op jonge leeftijd heel goed weet wat je wilt. Je
speelde al mee in films, tv-series en
musicals. Wat zijn jouw toekomstplannen?
“Volgend jaar is mijn eindexamenjaar.
Dat vind ik best spannend. Daarna
wil ik het liefst naar de Frank Sanders
Akademie voor musical en muziektheater. Mijn ouders steunen mij heel
erg in wat ik doe. Mijn moeder rijdt
me altijd heen en weer van auditie
naar auditie al vanaf ik 6 ben. Ze
hebben er alles voor over om mij te
steunen. Bij musicals komen ze zo
vaak mogelijk kijken, maar niet altijd,
want als ik 24 keer moet spelen, dan
wordt het wel een beetje veel van
het goede. Dat zou ik zelf ook niet
doen.”

Ik ben zelf mi jn grootste
voorbeeld
fotograaf: Harvey Lisse

Remy Tilburg (28) is een drukbezet
man. Hij is model, fotograaf en
professioneel danser. Momenteel is
hij geëngageerd bij het Rotterdamse
gezelschap Conny Janssen Danst.
Tijdens de Black Achievement Month
is hij panellid bij de conferentie
over de ‘representatie van zwarte
esthetiek in dans en ballet’ bij de
Stopera in Amsterdam op zondag
15 oktober.
Remy, waarom ben je danser geworden?
“Ik ben ooit begonnen als kok, maar
ik ben altijd op zoek geweest naar
datgene wat mij als mens definieert.
Ik ben altijd op zoek geweest naar
mezelf. Iedereen moet geld verdienen en carrière maken. Maar ik wil
niet iets doen omdat het moet. Ik wil
graag iets doen wat ik leuk vind en
voor mij is dat dansen. En sinds ik
daarmee ben begonnen doe ik alleen
nog maar wat me aanspreekt. Inmiddels heb ik er ook mijn beroep van

kunnen maken en dat is helemaal te
gek!”
Waarom vind je het belangrijk dat
de Black Achievement Month wordt
georganiseerd?
“Normale mensen die hard werken
verdienen een podium om te laten
zien wat ze doen. Het gaat juist niet
om succesvolle mensen die je voorbij
ziet komen op televisie, maar om die
Black Achievers om je heen. Die vind
je in alle lagen van de bevolking. Het
is mooi dat de Black Achievement
Month deze mensen in de spotlight
zet.”
Wie zijn jouw zwarte rolmodellen?
“Het klinkt misschien gek, maar ik ben
mijn eigen voorbeeld. Ik hou mezelf
een spiegel voor en probeer zo iets
van mezelf te maken. Mijn moeder
heeft een grote bijdrage geleverd aan
mijn ontwikkeling, maar ik heb geen
vader. Daardoor heb ik nooit direct
een voorbeeld gehad. Misschien ben

ik daarom zo gefocust op mezelf.
Ik haal energie uit eten en liefde, uit
dansen en fotografie.
Ik probeer van al mijn ervaringen iets
te leren: van de goede dingen, maar
vooral ook van de slechte dingen. Op
die manier probeer ik een beter mens
te worden.”
Hoop je dat je anderen inspireert met
jouw manier van leven? Dat je zelf
misschien een rolmodel bent voor
anderen?
“Ik hoop dat ik mensen inspireer om
naar zichzelf te kijken. En andersom
geldt dat ook. Ik kijk naar de mensen
in mijn omgeving, de mensen die
ik leer kennen, en probeer te leren
van hoe zij het doen en van hoe zij
in het leven staan. Wat dat betreft
is iedereen een rolmodel. Maar mijn
grootste voorbeeld blijf ik zelf.”
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woensdag 4 oktober
en maandag 9 oktober

Afrovibes JONGA

Theatergroep DOX won in 2013 de ‘Fentener van
Vlissingen Cultuurprijs’ voor zijn wervelende en
pakkende totaaltheater dat met één voet in de bonte
jongerencultuur staat en met de andere op het
professionele podium.

cultuur, deze thema´s kwamen allemaal aan bod. Door
hun persoonlijke verhalen te delen en prikkelende vragen
te stellen, werd duidelijk welke verhalen wij (elkaar)
vertellen. Zowel in de vitrines in het museum als in de
‘echte’ wereld daarbuiten.

Randprogrammering
Voorafgaand aan de voorstelling in het Bijlmer
Parktheater vindt er een optreden plaats van dichter,
theatermaker en performer Koleka Putuma uit Kaapstad.
In Theater aan het Spui is er een AIGHT dance battle
vooraf aan de voorstelling. Na JONGA is er ook nog een
nagesprek in het Bijlmer Parktheater.

Tijdens de Black Achievement Month zijn er wekelijks
New Narratives Tours op woensdag. Op 4 oktober is er
na afloop een openbaar toegankelijk panelgesprek over
de New Narratives Tours. Een aantal New Narrativesgidsen blikken samen met museumprofessionals en
andere betrokkenen terug op de afgelopen maanden.

woensdag 4, 11, 18 en
25 oktober

New Narratives
Locatie:
Adres:
Prijs:
fotograaf: Jean van Lingen

Datum:
Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

woensdag 4 oktober
Bijlmer Parktheater
Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
€ 13,50 (regulier), € 11,00 (met CJP/65+)
19.30 uur
21.15 uur
1 uur en 3 kwartier + nagesprek, geen pauze

Datum:
Locatie:
Adres:
Prijs:

maandag 9 oktober
Het Nationale Theater, Theater aan het Spui
Spui 187, 2511 BN Den Haag
€ 17,50 (regulier), € 16,00 (Uitpas),
€ 14,00 (CJP/student/jongeren), € 8,75
(Ooievaarspas)
19.30 uur
22.00 uur
1 uur en 3 kwartier + AIGHT dance battle,
geen pauze

Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Amsterdam Museum
Kalverstraat 92, 1012 RM Amsterdam
€ 12,50 (volwassenen), € 10,00 (CJP/
Studentenkaart), € 6,50 (kinderen van 5 t/m
18), gratis (Museumkaart/Stadspas/ICOM/
kinderen van 0 t/m 4)
Inloop:
13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur, geen pauze
Op woensdag 4 oktober met panelgesprek. Aanmelden
t/m 29 september via www.eventbrite.nl
Onze geschiedenis? Welke geschiedenis is dat dan?
De New Narratives rondleidingen van het Amsterdam
Museum zetten je aan het denken. De afgelopen
maanden hebben mensen van buiten het museum
rondleidingen gegeven waarbij zij hun visie gaven op
wat ze er zagen. Voor even waren ze geen schrijver,
programmamaker, spoken word artiest of fotograaf,
maar gidsten ze gasten door de zalen.
In de tentoonstelling over de Gouden Eeuw bijvoorbeeld:
welk verhaal en wiens verhaal wordt daar eigenlijk
verteld? Gender, gedeelde geschiedenis, religie en

De Black Achievement Month en Afrovibes presenteren
gezamenlijk de dansvoorstelling JONGA – ‘kijken’ - met
dansers van DOX/155 uit Utrecht en Zuid-Afrikaanse
dansers, waaronder Elvis Sibeko. JONGA smaakt als een
frisse shake die Afrikaanse dansstijlen met hedendaagse
en urban dansvormen vermengt. Puur dansplezier!
Wie ben ik en wie is die ander? Wat zijn onze gewoontes
en hoe oordelen we? In JONGA krijgen die observaties
vorm in een mix van verschillende dansculturen en
stijlen. Rode draad is de altijd aanwezige slag van het
hart: de beat.
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Wat is er gevraagd, gedeeld en gezegd tijdens de tours?
Wat kunnen we daarvan leren? Als museum, maar ook
als mensen die samen de samenleving maken? Sluit je
aan en praat en denk mee met het museum over hoe we
onze tentoonstellingen inclusiever en dus beter kunnen
maken!

vrijdag 6 oktober t/m
zondag 8 oktober

African
Arts Fest
Locatie:
Korzo theater
Adres:
Prinsestraat 42, 2513 CE Den Haag
Aanvang: diverse tijdstippen
Voor tickets, prijzen en volledige agenda zie
www.korzo.nl

Afrovibes, iAfrica Film Festival en Korzo presenteren
African Arts Fest: een inspirerend driedaags festival in
het Korzo theater met dans, muziek, film, performance
art en fotografie.
Wij leven in een tijd van vergaande ontwikkelingen en
snelle veranderingen wereldwijd.
Een tijd van polarisatie, waarin vrijheid, democratie en
mensenrechten niet vanzelf komen, maar kwetsbaar
en breekbaar zijn. Met ‘vrijheid’ als festivalthema, laat
het programma van African Arts Fest het dynamische,
culturele leven van stedelijk Afrika zien en verbindt dit
met Nederlandse kunstenaars en publiek.

fotograaf: Claire Bontje

In de foyer van Korzo komen speciaal voor het festival
portretten te hangen van Nederlandse rolmodellen met
een Afrikaanse achtergrond. Dit inspirerende project

fotograaf: Hugues Anhes

is geboren uit een samenwerking van Yangambi en
Basabose Photography met als doel ons allemaal uit
te dagen verder te kijken dan stereotyperingen en een
inspirerend en positief gesprek op gang te brengen.
Het programma van African Arts Fest is divers. Zo vindt
op vrijdag 6 oktober de heftige dansvoorstelling ‘Sac au
Dos’ plaats van Florent Mahoukou en Andréya Ouamba,
over de burgeroorlog en genocide in Congo in 1998.
Op zaterdag 7 oktober luister je naar Moh! Kouyaté,
een muzikant afkomstig uit een familie van traditionele
verhalenvertellers uit West-Guinee. Hij brengt een mix
van blues, Nigeriaanse Afrobeat en pop. Op zondag 8
oktober draait de film ‘Kalushi: The Story of Solomon
Mahlangu’ over de onsterfelijke Zuid-Afrikaanse held
en icoon van de Soweto-opstand in 1976 Solomon
Mahlangu.
Het volledige programma van African Arts Fest vind je
op www.korzo.nl.

11

zaterdag 7 oktober

zaterdag 7 oktober

zaterdag 7 oktober

Anansi en de nieuwe Black Achievers Wall
wereld (6+)

kunstcafé
onder leiding van Nicole Terborg

illustratie: Zindi Witte

Locatie:
Adres:
Prijs:
Inloop:
Aanvang:
Duur:

OBA, 7e etage, OBA Theater
Oosterdokskade 143, 1101 DL Amsterdam
€ 15,00 (regulier), € 7,50 (OBA-pas),
€ 3,00 (Stadspas)
14.30 uur
15.00 uur
40 minuten (inclusief voorprogramma door
Eternity Drumband)

Al jaren worden de verhalen van de uit Afrika afkomstige
spin Anansi verteld. Dit bijzondere dier zet de wereld op
zijn kop door mensen, dieren en goden regelmatig op
een verkeerd spoor te zetten. Hij krijgt daardoor vaak
zijn zin.
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Het thema rechtvaardigheid speelt een grote rol in
de Afrikaanse Anansi-verhalen. Wie is rechtvaardig
en hoe word je dat? In de voorstelling ‘Anansi en de
nieuwe wereld’ – voor iedereen vanaf 6 jaar oud nemen theatermakers Dorothy Blokland en Yahmani
Blackman het publiek mee in Anansi’s reis naar het
westen. Een reis die niet kan worden verteld zonder
die ene zwarte bladzijde van de geschiedenis aan te
raken. Hoe heeft Anansi tussen de witte letters door
zijn spel met rechtvaardigheid kunnen spelen? Een
interactieve en humoristische voorstelling waarin
kinderen worden uitgedaagd om hun mening te geven
over rechtvaardigheid en de manieren waarop je die kan
verkrijgen.
Yahmani Blackman en Dorothy Blokland zijn twee
theatermakers die graag de grens van de absurditeit op
zoeken. Ze staan stil bij wat het is om een vrouw te zijn
met een kleurrijke geschiedenis. Een geschiedenis die
vloekt, die viert, die soms even verdwijnt, maar altijd
terugkomt met een verhaal. Sterke persoonlijke verhalen
dus, gemengd met een goede dosis pijnlijke humor om
het leed te verzachten.

Locatie:
CBK Zuidoost
Adres:
Anton de Komplein 120, 1102 DR Amsterdam
Entree:
Gratis
Inloop:
14.30 uur
Aanvang: 15.00 uur
Eindtijd:
17.00 uur
Duur:
2 uur, inclusief pauze
Vóór zondag 1 oktober aanmelden via
sharda.balgobind@amsterdam.nl.
Ontmoet en bekijk het werk van prominente kunstenaars
die als Black Achievers de wereld van de beeldende
kunst in Nederland kleur geven. Centrum Beeldende
Kunst Zuidoost licht hun werk uit met een speciaal event:
de Black Achievers Wall.
In het kunstcafé bespreekt master of ceremony
Nicole Terborg – zelf journalist, programmamaker en
presentator - de betekenis van deze kunstenaars en
hun werk. Ze doet dit met de kunstenaars zelf, speciale
gasten en natuurlijk het publiek. Ook wordt er gekeken
naar en gesproken over Black Achievers die ontbreken
en wie de Black Achievers van de toekomst zijn. Het
CBK Zuidoost nodigt iedereen van harte uit voor deze
spannende en bijzondere middag.
Er is werk te zien van onder andere Papa Adama,
Ailsa Anastatia, Sara Blokland, Frank Creton, Avantia
Damberg, Harvey Davelaar, Brian Elstak, Dan Ernst,
Marijke Everts, Neil Fortune, Quinsy Gario, Antonio
Guzman, Gita Hacham, Raquel van Haver, Remy
Jungerman, Patricia Kaersenhout, Abu Kanu, Iris

fotograaf: Tom Fassaert

schilderij: Raquel van Haver
fotograaf: Auke VanderHoek

Kensmil, Charl Landvreugd, Judith Leysner, Lego Lima,
Helen Martina, Glenda Martines, Chequita Nahar, Randa
Maroufi, Xavier Robles de Medina en Angela Tellier.
Er vindt ook een akoestisch optreden plaats van artiest
Joya Mooi, waarbij zij zelf geïnterviewd zal worden.
De Black Achievers Wall is onderdeel van de jubileumtentoonstelling ‘30 x 30’, waarmee CBK Zuidoost haar
30-jarige bestaan viert.

zaterdag 7 en
zondag 8 oktober

Afrovibes Afriqueer
Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Duur:

Maaspodium
Sint-Jobsweg 3, 3024 EH Rotterdam
€ 14,00, € 10,00 (met Rotterdampas/12-26
jaar/student/CJP/CKaart)
16.00 uur, geen pauze
75 minuten + nagesprek

Afriqueer is een voorstelling in de openbare ruimte die
dans, theater en spoken word combineert. De spelers uit
Zuid-Afrika, Botswana, Namibië en Zambia nemen jou
mee van plek naar plek op een reis naar het accepteren
van jezelf.
De voorstelling laat de strijd zien van jonge Afrikanen
die hun eigen identiteit en seksualiteit zoeken in een
postkoloniale samenleving. Wat betekent het om man en
queer te zijn in het Afrika van nu?

Modern
Shakespeare

The Masked Ball
Spoken Word Gala
Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Duur:

Theater Zuidplein
Zuidplein 62, 3083 CW Rotterdam
€ 17,50 (regulier, inclusief drankje), € 15,00
(voorverkoop), € 10,00 (Early Bird)
20.00 uur
90 minuten

Productiehuis FLOW keert tijdens de Black Achievement
Month terug met een gloednieuwe editie van FLOW
Spoken Word Gala met dit keer een ode aan de grootste
spoken word artiest aller tijden: William Shakespeare.
Geniet van Rotterdamse woordkunst, comedy en livemuziek op het eerste gemaskerde Spoken Word Ball ter
wereld. De teksten van Shakespeare zijn tot de dag van
vandaag relevant voor de huidige woordkunstenaars en
hebben zelfs grote hiphop-artiesten als 2Pac beïnvloed.
De invloeden van Shakespeare zijn nog overal terug te
vinden. Shakespeare is hiphop, jazz en woordkunst in
één.
Het leven is één groot gedicht.
Voor de één is het liefde.
Voor de ander is het verdriet.
De één noemt het chaos.
Een ander noemt chaos positief.
Belangrijk: vergeet je masker niet…
Line up: Y.M.P., Be Romy, Patrick Ribeiro en 10-koppige
liveband. Leuk om te vermelden: de Early Bird-tickets
geven toegang tot een exclusieve pre-show. Er zijn ook
VIP-plekken te koop: voor meer info stuur je een mail
naar vip@productiehuisflow.nl.

Afriqueer vertegenwoordigt een zelfbewust en hedendaags Afrika, waar jonge mensen het recht claimen op
een eigen identiteit, het recht om ‘anders’ te zijn en hun
recht op individuele vrijheid. De voorstelling is ook een
artistiek antwoord op homofobie en xenofobie in
Afrika en elders in de wereld. Na de voorstelling vindt er
in samenwerking met de Black Achievement Month een
nagesprek plaats.
Regie: Warren Nebe.
fotograaf: YezSideProduction
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In een gevecht
met een monster,
moet je uitkijken
zelf geen monster
te worden
raynon Statie

fotograaf: Harvey Lisse

Raynon Statie (25) kwam 5 jaar
geleden vanuit Curaçao naar
Nederland om te studeren in
Den Haag. Hij studeert Cultureel
Maatschappelijke Vorming op
de Haagsche Hogeschool en
is momenteel voorzitter van
studentenvereniging ADSC – de
Association of Dutch Caribbean
Students. Raynon is tevens één
van de organisatoren van het
netwerkevent ‘Let Us Shine’ van
Stichting Ocan en de Vereniging
Antilliaans Netwerk op 28 oktober
in Den Haag.
Raynon, kun je ons kort uitleggen
wat er gaat gebeuren tijdens Let Us
Shine?
“Let Us Shine is een netwerkevenement. Wij nodigen high achievers uit
om in gesprek en debat te gaan met
jonge entrepreneurs. Op die manier
kunnen jongeren leren van de oudere
generatie. Het is daarnaast een makkelijke manier om contact te leggen
met andere ondernemers. Zelf heb ik
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ook al meegedaan aan een dergelijk
event. In Curaçao gaan de meeste
mensen na hun studie meteen voor
iemand werken die al een zaak heeft.
Door het bezoeken van een netwerkevenement deed ik het idee op dat
ik ook zelf meteen een bedrijf zou
kunnen beginnen na mijn studie.”
Vind je het belangrijk dat er een
Black Achievement Month wordt
gehouden?
“Absoluut! Het is voor jongeren heel
erg belangrijk om goede voorbeelden te zien. De meeste mensen die
hard werken, zie je niet. Die zitten op
kantoor of zijn achter de schermen
aan de slag. De Black Achievement
Month schijnt het licht op hen en laat
zien wat wij als zwarte gemeenschap
allemaal bijdragen.”
Wie zijn jouw Black Achievers?
“Mijn ouders inspireren me. Die hebben mij ruimte gegeven om mezelf
te zijn en ik leer veel van hen. Ik heb
ook veel respect voor de Amerikaan-

se quarterback Colin Kaepernick. Hij
wilde op een gegeven moment niet
meer staan wanneer het Amerikaanse volkslied werd ingezet aan het
begin van wedstrijden.
Hij deed dat uit protest omdat hij
vindt dat Amerika zwarte mensen onderdrukt. Hij sprak zich ook
uit over de strijd tussen de zwarte
gemeenschap en de politie. Door
zijn uitspraken wil geen team hem
meer aannemen. Hij werd daardoor
bekend en zijn shirt werd het meest
verkocht op een bepaald moment.
Onze voorbeelden of leiders worden vaak bestraft voor hun daden
en woorden. Kaepernick wist wat de
consequenties zouden kunnen zijn en
toch deed hij het. Ik kijk ook heel erg
op naar een zwarte leider als Mandela. Die bleef zichzelf ondanks alles
wat hem werd aangedaan.
Mijn opa zei altijd: “In een gevecht
met een monster, moet je uitkijken
dat je zelf geen monster wordt.” Dat
vind ik een belangrijke boodschap
voor ons.”

Je bent niet voor jezelf op
gerda havertong
de wereld
Gerda Havertong (70) behoeft
geen introductie. Tijdens de
Black Achievement Month is deze
legendarische actrice te zien in
de muziektheatervoorstelling
‘Lieve Hugo, A Poku Tori’ in de
Stadsschouwburg Amsterdam. Zij
speelt daarin de moeder van Lieve
Hugo – de grootste Surinaamse
Kasekozanger aller tijden.
Mevrouw Havertong waarom vindt u
het belangrijk dat er een Black Achievement Month wordt gehouden?
“Als niemand je een veer in de kont
stopt, dan moet je het zelf doen. Op
basis daarvan denk ik dat het goed
is om onze mensen uit de schaduw
te halen en daar kan de Black Achievement Month bij helpen. Er worden
zoveel awards uitgereikt in dit land,
maar wij zijn er bijna nooit bij. Wij
staan ergens op de achtergrond en
worden niet genomineerd. Als wij
vinden dat we prestaties leveren die de juiste aandacht van anderen
fotograaf: Tuinfort Productions

verdienen - dan moeten we die ook
naar voren durven brengen.”
Kunt u ons iets meer vertellen over
de voorstelling ‘Lieve Hugo, A Poku
Tori’?
“De voorstelling gaat over het wel en
wee van Lieve Hugo, de koning van
de Kaseko. In zijn nummers zijn de
Surinaamse muziekgenres Kaseko en
Kawina op een prachtige manier verweven. Lieve Hugo had een bijzonder
mooie stem, een warme klankkleur. In
de voorstelling brengen we zijn verhaal en het verhaal van zijn moeder.
De band tussen Surinaamse mannen
en hun moeder is iets aparts. Die is
heel hecht en dikwijls zeer close. De
voorstelling neemt je mee naar de
tijd waarin Lieve Hugo zijn muziek
maakte en je proeft de sfeer rond het
ontstaan daarvan. Er wordt korte tijd
een sluier opgelicht, waardoor je ontdekt hoe een bepaalde sociale groep
Surinamers in het leven staat, hoe ze
feesten, dansen en muziek ervaren.”

Wie zijn uw rolmodellen?
“Mijn eigen moeder. Ze was geen
streber, maar wel een hele wijze
vrouw. Ik heb van haar veel meegekregen. Als we over rolemodels praten, dan wijs ik haar direct aan met
de vinger. Mijn moeder zei altijd: “Je
bent niet voor jezelf op de wereld.
Je bent er voor anderen en jezelf.”
Vroeger was dat geen wijsheid voor
me, toen was het koeterwaals.
Ik was te jong om het te begrijpen.
Dan deed ik iets zelfzuchtigs en dan
corrigeerde ze mij met die zin.
Ze bedoelde te zeggen: “Anderen
komen net als jij ook op de eerste
plaats.” Ik heb dat niet altijd op die
manier geïnterpreteerd. Wél vind ik
dat ik gelijkwaardig moet leven met
een ander. Wat ik niet voor mezelf wil,
wil ik ook niet voor een ander. Ik heb
mijn hele opvoeding van dat soort
treffende wijsheden meegekregen.”
“Het was moeilijk om rolmodellen
te vinden in de samenleving waarin
ik ben opgegroeid. Ik vond het heel
bijzonder toen ik er kennis van kreeg
dat de vrouwelijke dokter die ik op
de radio hoorde, echt bestond.
Ze vertelde wat je allemaal moest
laten en wat je kon doen.
Dat vond ik heel bijzonder. Dat was
Sophie Redmond. Ik wilde daardoor
geen dokter worden – helemaal niet –
maar ze vertelde meeslepend en
geloofwaardig net als mijn oma,
die ik ook heel hoog had in haar
vertelkunst. Die combinatie van
verteltrant en wat ze zeiden, bootste
ik dikwijls na. Ik ben van mening, dat
mijn gewaardeerde vertelkunst van
deze vrouwen afstamt en daarop
geïnspireerd is. Achteraf denk ik pas:
zij waren dus mijn rolemodels.”

interview
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zondag 8 oktober

ontwerpers. Door culturen te verbinden en door te
inspireren met etnische mode brengt Lady Africa kleur
op de Nederlandse straat.
Irene Hin is de creatieve motor van Lady Africa, die met
haar Afrikaanse en Nederlandse wortels, een brug wil
slaan tussen Afrika en de rest van de wereld.

zondag 8 oktober

fotograaf: Thomas Lachambre

Afrovibes Lady Africa

Fashion Show

In a World of Butterflies
Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Eindtijd:

Het Nationale Theater,
locatie Theater aan het Spui
Spui 187, 2511 BN Den haag
€ 17,50 (regulier), € 14,00 (jongeren),
€ 8,75 (Ooievaarspas)
15.00 uur
19.00 uur, inclusief pauze

Afrovibes en Lady Africa presenteren samen de ‘Lady
Africa Fashion Show – In a World of Butterflies’. De
middag staat in het teken van mode en dans met
de internationale dansvoorstelling ‘In a World full of
Butterflies, it takes Balls to be a Caterpillar .... Some
Thoughts on Falling’ - van de controversiële ZuidAfrikaanse choreograaf Robyn Orlin - en aansluitend de
Lady Africa Fashion Show.
De voorstelling bestaat uit twee solo’s uitgevoerd
door de Congolese danser Elisabeth Tambwe en
danser/choreograaf Eric Languet uit Réunion. Artistiek
uitgangspunt van ‘Butterflies’ was de weigering van
dansers om op te treden tegen de achtergrond van
videobeelden van een man die de dood in sprong van de
top van de Twin Towers tijdens de aanslag op 9/11. Het
stuk gaat over het beeld van de vallende man en plaatst
vraagtekens bij de ondergang, angst en breekbaarheid
van onze wereld. Butterflies was eerder te zien in het
Market Theatre in Johannesburg en Tanzquartier Wien.
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Na afloop vindt de Lady Africa Fashion Show plaats.
De show is gericht op hedendaagse Afrikaanse mode
en brengt modellen en ‘real life’ modellen samen op de
catwalk. Lady Africa uit Den Haag importeert modeen accessoirelabels van veelbelovende Afrikaanse

Helden
Locatie:
Adres:
Prijs:
Inloop:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Bijlmer Parktheater
Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
€ 15,00
15.30 uur
16.00 uur
17.15 uur
85 minuten, geen pauze

‘Helden’ is een muziektheatervoorstelling geïnspireerd
op het leven van Amílcar Cabral. Cabral gaf leiding aan
nationalistische bewegingen in de West-Afrikaanse
landen Guinee-Bissau en Kaapverdië en aan de
onafhankelijkheidsbeweging van Guinee-Bissau.
fotograaf: PicAsmile Fotografie

Tijdens de voorstelling leer je op een krachtige en
emotionele manier de mens achter de West-Afrikaanse
vrijheidsstrijder kennen. Zo was Cabral een liefhebber
van cultuur, van poëzie en van Afrika. Hij was een
dromer, een held én een man die liefhad en gedreven
vriendschappen onderhield. Misschien wel een ‘gewoon’
mens.
Cabral werd op 48-jarige leeftijd - vlak voordat
Guinee-Bissau haar onafhankelijkheid verwierf in 1974
- vermoord. Wie was de mens achter deze held? Wat
betekent het om een held te zijn? En bestaan helden
nog anno 2017? Je ontdekt het in deze inspirerende
voorstelling.
Helden is een voorstelling van Art e Mais. Een creatief
collectief van getalenteerde performers die mensen
door middel van theaterspel, zang, muziek, dans en
poëzie willen inspireren. De voorstelling wordt muzikaal
begeleid door een live band en de spreektaal is
Nederlands.

fotograaf: Ruben Herry

mensen van verschillende generaties.
Wil je leren van ervaren professionals om vooruit te
komen in jouw carrière? Meld je dan aan voor de Black
Professional Collective Meeting en zet de volgende stap!
Meer info over dit event via www.nucnet.nl

donderdag 12 oktober

donderdag 12 t/m
zaterdag 14 oktober

Black Professional
Collective Meeting:

connecting,
inspire, grow
Locatie:
Adres:
Inloop:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam –
zaal Agora 1
18.30 uur
19.00 uur
22.00 uur
3 uur, inclusief pauze

“If you want to go fast, go alone. If you want to go
far, go together” luidt een Afrikaans gezegde. Black
Achievement én succes komen van vallen en opstaan,
door hard werken en doorzettingsvermogen. Om vooruit
te komen, is het van belang dat je een sterk netwerk
hebt.
Als onderdeel van de Black Achievement Month
organiseert New Urban Collective de Black Professional
Collective Meeting: een event waarbij succesvolle
ondernemers en ervaren professionals uit de Surinaamse,
Caraïbische en Afrikaanse diaspora hun kennis en
ervaring delen. Professionals die als individu de top
hebben bereikt, worden verbonden met ambitieuze

fotograaf: Richard Tas

Read My World
(internationaal literatuur
festival): Black USA
Locatie:
Adres:

Tolhuistuin
IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam

Datum:
Prijs:

donderdag 12 oktober
€ 15,00 (dagkaart), € 12,50 (met
Studentenpas, CJP, Stadspas, Huisvuilpas,
SLAA-vriendenpas, Perdu-vriendenpas)
20.00 uur
22.00 uur

Aanvang:
Eindtijd:
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Datum:
Prijs:

Aanvang:
Eindtijd:
Datum:
Prijs:

Aanvang:
Eindtijd:

vrijdag 13 oktober
€ 17,50 (dagkaart), € 15,00 (met
Studentenpas, CJP, Stadspas, Huisvuilpas,
SLAA-vriendenpas, Perdu-vriendenpas)
11.00 uur
00.00 uur
zaterdag 14 oktober
€ 17,50 (dagkaart), € 15,00 (met
Studentenpas, CJP, Stadspas, Huisvuilpas,
SLAA-vriendenpas, Perdu-vriendenpas)
12.00 uur
01.00 uur

Overige prijzen
Festivalpas (3 dagen): € 30,00 euro, € 25,00 euro
(met Studentenpas, CJP, Stadspas, Huisvuilpas, SLAAvriendenpas, Perdu-vriendenpas)
Zaterdagnachtprogramma in Tuin: € 5,00
Read My World is een internationaal literatuurfestival.
Het festival werpt een nieuwe en actuele blik op
gebieden in de wereld waar zich grote maatschappelijke
veranderingen voltrekken, van binnenuit, via de literatuur.
De vijfde editie van Read My World staat in het teken
van literatuur uit Black USA. Curator Shantrelle P.
Lewis en schrijver Maurice Carlos Ruffin selecteerden
samen met een Nederlandse redactie tien Amerikaanse
dichters, schrijvers en academici, die wat hen betreft een
urgente stem zijn in het Amerika van vandaag.

De organisatie vindt dat je als persoon moet groeien.
Dat doe je onder andere door continu kennis te vergaren
en dat toe te passen op de gewenste doelstellingen.
Toch blijkt dat veel hooggeschoolden bot vangen op
de arbeidsmarkt. Nederland telt zelfs 150.000 werkloze
jongeren - waarvan de meerderheid allochtoon is - die
dolgraag aan de slag willen gaan.

fotograaf: Melissa Dziadowicz

De sprekers en performers leveren allemaal een positieve
bijdrage aan de Nederlandse samenleving op het gebied
van literatuur, wetenschap, technologie, zakenleven,
maar ook binnen hun leefgemeenschap door middel
van sociaal maatschappelijke projecten. Ze presenteren
zichzelf deze middag op een unieke manier aan een
publiek van 150 vrouwen en mannen.

fotograaf: Dacosta Photography

Sprekers en performers: Hélène Christelle Munganyende,
Jessica Gyasi, Nancy Poleon, Sentini Grunberg,
Eloah Udenhout, Shauntell Baumgard. Kinderen van
school Makandra. Moderator Astrid Elburg.
Organisator: Marian Spier.
fotograaf: Sanne Peper

vrijdag 13 oktober

Never Not
Networking
Black Female

vrijdag 13 oktober

Locatie:
Adres:
Entree:
Inloop:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:
Aanmelden
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W Amsterdam
Spuistraat 175, 1012 VN Amsterdam
Gratis
12.30 uur
13.00 uur
18.00 uur
5 uur, inclusief 30 minuten pauze
via www.eventbrite.nl

Op vrijdag 13 oktober staan inspirerende zwarte vrouwen
in het middelpunt tijdens Black Female Achievers in
W Amsterdam.

Never Not Networking heeft eerder speciale gasten
ontvangen als Akwasi Owusu Ansah (voorman van
rapformatie Zwart Licht), Guillaume Philibert (creative
director en oprichter van kleding- en schoenenmerk
Filling Pieces) en Francis Etsiwah (oprichter van
internationaal vastgoedbedrijf F.E. Real Estate).

Black Female Achievers biedt de vrouwen een
podium en zorgt ervoor dat ze met elkaar in gesprek
kunnen gaan. De grote vraag is: ‘Hoe kunnen ze zich
beter profileren in hun werk en in de Nederlandse
maatschappij?’

Met o.a. Gloria Wekker, Philomena Essed, Charl
Landvreugd, Morgan Parker, Darnell L. Moore, Kleaver
Cruz, Kristina Kay Robinson, Brittney Cooper, Rickey
Laurentiis, Kataalyst Alcindor, Jamey Hatley en heel veel
anderen.

Achievers

Wat moet je doen om toch een baan te vinden? Hoe
bouw je een netwerk op? En hoe gebruik je je netwerk?
Je komt erachter tijdens het gratis toegankelijke Never
Not Networking event.

Locatie:
Adres:
Entree:
Inloop:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

NoLIMIT
Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam
Gratis
18.30 uur
19.00 uur
22.00 uur
3 uur, inclusief pauze van 10 minuten

Never Not Networking is een netwerkevent voor
jongeren georganiseerd door Rainmakers Foundation.
Op het netwerkevenement gaat het om groei. De
organisatie wil de bezoekers helpen bij het vinden van
nieuwe mogelijkheden - voor particulieren, ondernemers
en bedrijven - door samen te netwerken. Dit gebeurt
op een informele, leuke en vooral informatieve manier.
Rainmakers Foundation is ervan overtuigd dat dit event
het verschil kan maken!

de tijd, dwars door alle lagen van onze op hol geslagen
multiculturele stad.

vrijdag 13 t/m
zondag 15 oktober

The Nation
Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Het Nationale Theater, locatie HNT Studio’s
Schouwburgstraat 8, 2511 VA Den Haag
€ 27,50, € 13,25 (Ooievaarspas)
20.00 uur
22.00 uur
2 uur, inclusief pauze

Wat is er gebeurd met de 11-jarige Ismaël? Wie heeft
het jongetje uit de Schilderswijk voor het laatst gezien?
En waar is hij nu? Daarover gaat ‘The Nation’, de
spannende zesdelige theaterreeks van Eric de Vroedt.
Politieagenten, jihadisten, ondernemers, politici,
gutmenschen, journalisten, welzijnswerkers; iedereen
bezit een stukje van de puzzel. Een dollemansrit tegen

The Nation is als een televisieserie-op-toneel. In zes
afleveringen zie je het verhaal van de zoektocht naar
Ismaël. Op deze avond zie je de voorstellingen van
aflevering 4, 5 en 6. Ook interessant als je niet alle
eerdere voorstellingen hebt gezien.
Eric de Vroedt werkt een jaar aan deze zesdelige
theaterthriller over de op hol geslagen Nederlandse
multiculturele stad: “Actueel, geestig en vol
zenuwslopende cliffhangers. The Nation is een
droomproject. Het is mijn ode aan Den Haag.”
Romana Vrede - de eerste zwarte actrice met een
Theo d’Or-nominatie voor de meest indrukwekkende
dragende vrouwelijke rol - speelt de moeder van
de vermiste jongen Ismaël op sublieme wijze. Het
Cultureelpersbureau over Romana: “Zij intrigeert,
fascineert en verleidt je elke aflevering opnieuw.”
★★★★★
Voorafgaand aan de voorstelling vindt er ook een The
Nation-stadswandeling plaats. Meer daarover lees je op
www.hnt.nl
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fotograaf: Harvey Lisse

interview

lyongo Juliana

Durf te geloven in je
eigen dromen!
fotograaf: Marieka Ringnalda

Lyongo Juliana (47) is een architect
die de afgelopen 12,5 jaar in
Curaçao heeft gewoond en sinds
kort weer terug is in zijn oude
woonplaats Amsterdam. Lyongo is
hoofdspreker tijdens de familiedag
in NEMO op zaterdag 30 september.
Daar vertelt hij aan een zaal vol
kinderen en volwassenen over zijn
drijfveren en zijn werk.
Lyongo, waar ga je het over hebben
tijdens de familiedag?
“Ik wil de kinderen laten zien dat
alles mogelijk is en dat alles begint
met een wil. Wil je iets heel erg
graag? Durf dan te geloven in je
eigen dromen! Als je ergens voor
gaat dan moet je obstakels overwinnen. Je moet obstakels niet zien
als een excuus om je droom niet te
verwezenlijken. Ik heb bijvoorbeeld
mijn studie in Amerika onderbroken,
omdat ik in Nederland wilde gaan
studeren. Ik begon midden in het
collegejaar halverwege een trimester en heb toch nog de tentamens
gehaald van dat trimester. Op dat
moment niet de meest voor de hand
liggende keuze, maar het heeft me
wel gevormd tot de architect die ik
nu ben. Ik heb er ook dertien jaar
over gedaan om zelfstandig architect
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te worden. Dat is overigens niet uitzonderlijk lang in mijn vakgebied. Je
wordt tot je veertigste nog als ‘jonge
architect’ gezien.”
Wie zijn jouw rolmodellen?
“Sowieso mijn ouders. Zij studeerden begin jaren zeventig en gingen
vol idealen naar Curaçao, waar mijn
vader vandaan komt. Ze hebben daar
van alles geprobeerd op te zetten
om zo een bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van het eiland. De
overgave waarmee ze dat hebben
gedaan, heeft mij altijd geïnspireerd.
Dan zijn er de klassieke rolmodellen.
Nelson Mandela bijvoorbeeld. Hij
zat 26 jaar gevangen en toch had hij
geen wrok of wraakgevoelens. Dan
moet ik de problemen die ik met
mensen heb zeker kunnen overwinnen. Malcom X inspireert me ook.
Vooral door de verandering die hij
in zijn leven heeft meegemaakt. Hij
ging van haat voor witte mensen,
naar het besef dat het kwaad overal
kan zitten. Hij zag dat in, accepteerde dat en ging door. Ontwikkeling is
voor mij heel erg belangrijk. Je moet
je als mens altijd blijven ontwikkelen. Je bent nooit klaar. Een cijfer is
niet maatgevend. Het gaat erom hoe
iemand bij dat cijfer is gekomen. Een

zeven kan heel goed zijn, maar een
zeven kan ook heel slecht zijn wat
dat betreft.”
Waarom is de Black Achievement
Month nodig?
“De Black Achievement Month laat
kinderen zien dat alles mogelijk is. Je
hoeft geen concessie te doen aan je
dromen omdat je een bepaalde kleur
hebt. Het kan zijn dat mijn omgeving het heel acceptabel vindt dat
ik met mijn afkomst voetballer ben,
maar diezelfde omgeving verwacht
misschien niet dat ik architect ben.
Die manier van denken moet worden bijgesteld. Het gaat daarbij niet
alleen om de samenleving, maar ook
om hoe je ouders daarover denken.
Mijn ouders hebben mij altijd gesteund. Er was nooit twijfel of ik
iets zou kunnen bereiken. Ik moest
mijn best doen en dan kwam ik er
wel. Van huis uit werd er nooit een
beperking opgelegd. Zwarte ouders
zelf moeten ook geen beperkingen
opleggen aan hun kinderen. Ik denk
dat het heel goed is dat kinderen
voorbeelden hebben. Of dat nou een
astronaut is of een architect. Ze halen daar inspiratie uit en zien op die
manier dat alles kan.”

michaela DePrince

Als je graag iets doet,
dan zorgt het ervoor dat
je in bloei komt te staan”
Michaela DePrince (22) is een
Sierra Leonees-Amerikaanse
balletdanseres die danst bij Het
Nationale Ballet. Deze uiterst
getalenteerde ballerina is twee keer
te bewonderen tijdens de Black
Achievement Month: op de officiële
opening op zondag 1 oktober in de
Stadsschouwburg Amsterdam én in
de Stopera op zondag 15 oktober
tijdens de voorstelling Dancing
Diversity.
Michaela, wie zijn jouw black achievers? Wie inspireert jou?
“Mensen als Rosa Parks en Martin
Luther King. Dichterbij huis zijn mijn
rolmodellen de dansers en regisseurs
met wie ik werk. Daarbij let ik niet
op huidskleur. Het gaat erom dat
het mensen zijn die me inspireren. Ik
kijk graag naar de eigenaardigheden
van mensen en die verwerk ik in mijn
stukken. Hoe ze hun handen bewegen. Hoe ze lopen. Hoe ze naar iets
kijken. Op die manier kun je zien wie
ze zijn. Je hoeft daarvoor niet eens

met ze in gesprek te gaan.”
Samen met je adoptiemoeder
schreef je het boek ‘Taking Flight:
From War Orphan to Star Ballerina’.
Kun je daar iets meer over vertellen?
“In het boek beschrijf ik mijn reis van
4-jarig weeskind in Sierra Leone naar
mijn bestaan als 18-jarige ballerina in
de Verenigde Staten. Het is een boek
over hoe ik me staande heb gehouden ondanks de vele tegenslagen.
Hoe ik van een kind dat niemand
wilde de persoon geworden ben die
nu voor je staat. Het gaat ook over
hoe de kinderdroom om ballerina te
worden me heeft gebracht waar ik nu
ben.”
Waarom vind je het belangrijk dat
de Black Achievement Month plaatsvindt?
“Het is belangrijk dat zwarte mensen
zien dat ze alles kunnen bereiken en
dat ze goede voorbeelden hebben.
Dat geldt niet alleen voor jonge
kinderen, maar ook voor de oudere

generatie. Als je iets wilt bereiken,
dan moet je het gewoon doen. Het
maakt niet uit of je arm of rijk bent.
Als je iets graag doet, als je iets hebt
waar je van houdt, dan zorgt het
ervoor dat je in bloei komt te staan.
Je moet dat omarmen.
Ballet heeft er bij mij voor gezorgd
dat ik wil blijven groeien als artiest
én als persoon. Als kleine meisjes
na afloop van een voorstelling naar
me toekomen en zeggen dat ze op
ballet willen gaan, dan betekent dat
heel veel voor me. Het inspireert
me om nog harder te werken, beter
te worden en door te gaan met
optreden”
Wat hoop je dat jouw werk losmaakt
bij mensen?
“Ik hoop dat mensen na één van mijn
optredens de schoonheid van ballet
zien. Mijn hoofddoel is dat mensen
er gewoon ‘zijn’ op dat moment. Dat
ze van elke seconde genieten, dat ze
dat compleet voelen en dat ze even
zorgen en werk vergeten.”
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zaterdag 14 oktober
fotograaf: Richard Tas

met hedendaagse ontwikkelingen. Wetenschappelijke
en praktijkvoorbeelden worden toegankelijk en
laagdrempelig besproken en er wordt een brug geslagen
tussen theorie en praktijk, geschiedenis, erfgoed en
kunst.
In de edities van 2015 en 2016 werd onderzocht wat
verstaan kan worden onder de term ‘zwart’ in een
Nederlandse context, welke culturele producties,
activisme en kennis door zwarte Nederlanders zijn
neergezet in de 20e en 21e eeuw. In deze derde editie
word de relatie tussen ‘Zwart Nederland’ en ‘Black USA’
onderzocht.
Voertaal is voornamelijk Engels en deels Nederlands.

zondag 15 oktober

Read My World:
Zwart Nederland
ontmoet Black USA
Locatie:
Adres:
Prijs:

Aanvang:
Eindtijd:

Tolhuistuin
IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam
€ 17,50 (dagkaart), € 15,00 (met
Studentenpas, CJP, Stadspas, Huisvuilpas,
SLAA-vriendenpas, Perdu-vriendenpas)
12.00 uur
17.00 uur

Tijdens Read My World wordt het symposium ‘Zwart
Nederland ontmoet Black USA’ gehouden. Nederland
kent sinds enkele jaren een hernieuwd interesse
in kwesties rondom zwarte identiteit, Nederlands
burgerschap en representatie. De discussies hierover zijn
voor veel Nederlanders nieuw, met name op het moment
dat er een link gelegd wordt met vier eeuwen koloniale
geschiedenis. Toch kent Nederland al ruim vijf eeuwen
zwarte aanwezigheid.
‘Zwart Nederland’ verwijst naar de beeldvorming van
zwarte aanwezigheid in Nederland door de eeuwen
heen en hoe dit is gevisualiseerd en vormgegeven in
geschiedenis, beeldende kunst, literatuur, erfgoed,
podiumkunsten en film.
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Free!!

In een serie lezingen, panels en performances komen
een mix van wetenschappers, curatoren en makers aan
het woord. Relaties tussen zwart burgerschap, migratie,
(post)kolonialisme, kunst, erfgoed en de Nederlandse
culturele identiteit worden onderzocht. Daarbij is er
ruimte om het historische perspectief te verbinden

mensen aan vrijheid, in kleinere individuele keuzes en in
grotere daden van verzet? En wat betekent vrijheid na
eeuwenlange slavernij in de samenlevingen van nu, voor
de nazaten van de diverse betrokkenen?
Regisseurs, curatoren, muzikanten, modeontwerpers en
choreografen zijn aan de slag gegaan met deze vragen.
Het resultaat zie je in de Koninklijke Schouwburg in Den
Haag op het festival ‘Free!!’, met theatervoorstellingen,
een tentoonstelling, een dinerperformance, mode en een
dansconcert.
Programma (onder voorbehoud)
12.00 uur Tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan
het Haagse hof’ in het Haags Historisch
Museum (je festivalticket is daar de hele
maand oktober geldig als entreebewijs).
14.00 uur Toneelstuk De Leusden (Mutete i.s.m. Krin
Steng en drumgroep Wit Doivi).
16.30 uur Keti Koti Tafel.
16.30 uur Kula Skoro musical.
18.30 uur Modeshow Qalanjo Fashion.
19.00 uur Revue show Opo Kondre (Urban Myth en
veel bekende Surinaamse Nederlanders).
21.00 uur Dansconcert (line-up volgt op www.hnt.nl).
Free!! is een productie van Het Nationale Theater i.s.m.
Urban Myth, Samen Sterk, AFIMO, Kula Skoro, St. Dufuni,
Qalanjo, St. Mosaic, Haags Historisch Museum e.a.

zondag 15 oktober

Dansconferentie:
representatie van
zwarte esthetiek
in dans en ballet
Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Het Nationale Theater, Koninklijke
Schouwburg
Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag
€ 24,50 (1e rang), € 12,25 (Ooievaarspas),
€ 10,00 (3e rang)
12.00 uur
22.00 uur
10 uur

Bijna 250 jaar lang - tot de afschaffing op 1 juli 1863 vormde slavernij de basis van diverse samenlevingen
onder Nederlands gezag, waaronder Suriname en de zes
Nederlands-Caraïbische eilanden.
Hoe heeft dit systeem deze samenlevingen getekend?
Hoe gingen mensen om met onvrijheid? Hoe werkten

Locatie:
Adres:
Entree:
Inloop:
Aanvang:
Eindtijd:

Stopera, Odeonzaal
Waterlooplein 22, 1011 PG Amsterdam
Gratis
17.30 uur
18.00 uur
19.30 uur

Deze dansconferentie gaat over de representatie van
zwarte esthetiek in dans en ballet. Wat wordt er bedoeld
met ‘zwarte identiteit’ en hoe wordt die uitgedragen in
dans en ballet?
Vragen die onder meer aan bod komen zijn: hoe cultureel
divers is het aanbod binnen de professionele dans nou
echt? Hoeveel ruimte wordt er structureel geboden
voor het uitdragen van een anders dan wit perspectief

fotograaf: Alexander van der Linde
iov Monique Duurvoort | MDDance

en identiteit? Gaat het ons slechts om de fysieke
aanwezigheid en zichtbaarheid van niet witte dansers/
performers op toneel? En is dit voldoende om jezelf met
artistiek werk te kunnen identificeren, vertegenwoordigd
te zien en kunnen we het theateraanbod dan labelen als
inclusief en ‘cultureel divers’?
Doel van de conferentie is om verbinding te zoeken
tussen de verschillende belanghebbenden door middel
van het uitwisselen van ervaringen en opvattingen, nader
tot elkaar te komen en hopelijk tot een paar concrete
actiepunten te komen.
Medewerkers aan de dansconferentie zijn onder andere:
• Jocelyn Bergland - talentscout Artez University of
the Arts, adviseur talentontwikkeling, danscoach
en mentor, voormalig artistiek leider vooropleiding
hedendaagse dans 5 o’clock van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten
• Ted Brandsen - directeur van Het Nationale Ballet
• Rex Clemensia - professioneel danser
• Harriët Duurvoort - schrijfster, journaliste en
columniste voor De Volkskrant
• Monique Duurvoort - artistiek leider & choreografe
MDDance (Monique Duurvoort Dance), voormalig
danseres van Het Nationale Ballet

zondag 15 oktober

Dancing
Diversity
Locatie:
Adres:
Prijs:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Stopera
Waterlooplein 22, 1011 PG Amsterdam
€ 25,00
20.00 uur
21.15 uur
1 uur en 15 minuten + Q & A met dansers
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Dancing Diversity is een speciaal samengesteld
programma waarin de diversiteit van Het Nationale
Ballet centraal staat. Het Nationale Ballet heeft
dansers van 27 verschillende nationaliteiten en vele
verschillende etnische en culturele achtergronden
in huis. Zij worden aangetrokken door het
brede repertoire van het gezelschap, de grote
internationale reputatie, de hoge kwaliteit van de
dansers en door het aantrekkelijke multiculturele en
bruisende klimaat van Amsterdam.
In de intieme setting van de foyer maak je kennis
met een aantal van deze dansers afkomstig uit
Nederland, Sierra Leone, Brazilië, Australië, Korea,
China en andere landen. Dansers waaronder
Michaela DePrince, Nathan Bhrane, Young Gyu Choi
en Daniel Silva vertolken elk op een volstrekt eigen
en persoonlijke manier werken van choreografen als
Hans van Manen, Krzysztof Pastor, Ted Brandsen,
Ernst Meisner en Peter Leung.
De dansers komen ook zelf aan het woord en is
er gelegenheid voor uitwisseling met het publiek
tijdens een Q & A.

zaterdag 21 oktober

De koto in de
schi jnwerpers
Locatie:
NoLIMIT
Adres:
Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam
Prijs:
€ 12,50
Inloop:
15.30 uur
Aanvang: 16.00 uur
Eindtijd:
20.00 uur
Duur:
4 uur, inclusief pauze
Vooraf aanmelden via stichting-naks-nederland@live.nl

De koto is een traditioneel kledingstuk van AfrikaansSurinaamse vrouwen en één van de nationale
symbolen van Suriname. De koto is na 1879 ontstaan
nadat de koloniale overheid in Suriname een verbod
had uitgevaardigd voor vrouwen om met ontbloot
bovenlichaam te lopen. De koto heeft zich in de loop der
jaren verder ontwikkeld. Er zijn aanpassingen geweest,
maar de basis is nog altijd de rijke traditie. Daarbij wordt
de koto door velen gezien als de nationale feestkleding
van de Afro-Surinaamse vrouw.
De koto wordt gedragen bij verjaardagen, huwelijken,
culturele evenementen, dansfeestjes en eventueel ook bij
begrafenissen. Het dragen van de koto wordt door veel
vrouwen gezien als een eerbetoon aan de voorouders en
de verbondenheid met het collectief slavernijverleden.

foto en beeld: Boris van Berkum

sprekers die thuis zijn in de Winti-cultuur en geniet
van de muzikale coryfeeën Black Harmony en Kasekoformatie Konsensi.

In de middag vinden er workshops plaats in de studio’s
van het Bijlmer Parktheater. Zo is er de workshop
‘Welke sporen horen we?’ door Nyanga Weder en Surya
Nahumury - winnaars van de Publieksprijs Innovation
Decade Awards – in samenwerking met rapper Gikkels
en Anouschka Biekman. Door uitspraken van bekende
Nederlanders is er in het afgelopen jaar veel discussie
ontstaan. Het feit dat Nederland geen ‘postkoloniaal
discours’ – lees discussie - kent, begint zichtbaar
te worden. De workshop verbindt actualiteit met
geschiedenis en hoopt zo een toekomst met minder
vooroordelen en racisme te bewerkstelligen.

Dresscode: culturele kleding, Kotomisi en Venetian Chique.

zondag 22 oktober

Winti Bal
Masqué ll
Locatie:
Debat- en Congrescentrum Arminius
Adres:
Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam
Tickets en verdere info via http://arminius.nu/
Winti Bal Masqué II komt eraan: een wervelende
Afro-Surinaamse happening waarin Winti-traditie én
–vernieuwing worden gevierd. Winti-priesteres Marian
Markelo zorgt voor spirituele verdieping. Een hoogtepunt
op deze dag is de feestelijke inwijding van een
levensgroot sculptuur van Mama Aisa - Moeder Aarde dat in haar opdracht is gecreëerd door de Rotterdamse
kunstenaar Boris van Berkum (maker van het Kabramasker). Het ontwerp van dit beeld heeft hij gebaseerd
op onder meer West-Afrikaanse kunstvoorwerpen uit de
collectie van het Nationaal Museum voor Wereldculturen.
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Het avondprogramma wordt gehouden in de theaterzaal
van het Bijlmer Parktheater en bestaat uit presentaties
en optredens van semiprofessionele en professionele
artiesten. Publiekstrekker is dans- en theatergezelschap
Untold met haar nieuwe voorstelling ‘Konfo’. Ook
theatermaker Darryl Veldman speelt zijn voorstelling
‘Iets Dat Man Heet’. De 15-jarige Black Young Achiever
Eliyha Altena speelt zijn zelf geproduceerde voorstelling
genaamd ‘Het leven van Eliyha Altena’ en We Are Move
speelt hun Afrodance-productie ‘N’zassa’. To top it all
off presenteren Eternity Percussion uit Amsterdam en
dansgezelschap ACE uit Birmingham hun voorstelling
‘Pulse and Beat’.

Stichting NAKS Nederland vindt het belangrijk dat
het Afro-Surinaamse erfgoed niet verloren gaat. Zo
wil de stichting graag de kennis over het traditionele
kledingstuk ‘de koto’ aan jongeren overdragen. Ze
doet dit tijdens de Black Achievement Month via een
combinatie van theater en muziek. Het event ‘De koto in
de schijnwerpers’ richt zich op mensen van Surinaamse
origine in Nederland en iedereen die belangstelling heeft
in de Surinaamse cultuur.

Geniet deze middag en avond van optredens van
danstheatergezelschap Untold dat landelijke bekendheid
geniet vanwege voorstellingen binnen de Afrikaanse
neo-traditie. Laat je inspireren door geëngageerde

Best dressed guest: haal alles uit de kast om je eigen
Winti-kostuum samen te stellen en dit helemaal in
jouw gevoel uit te dragen op deze bijzondere dag. Een
bekwame jury selecteert de absolute topper van de
avond om haar of hem te belonen met een geldprijs
waarvoor iedere bezoeker bij binnenkomst gevraagd
wordt één euro in te leggen.

zaterdag 28 oktober

Verder zijn er de workshops ‘Diaspora Verzetshelden’
en ‘Op zoek naar ik’. ‘Diaspora Verzetshelden’ van
jongerengroep Unify Movement eert en belicht de
achievement van wereldwijde verzetshelden binnen de
Afrikaanse diaspora. ‘Op zoek naar ik’ is een interactieve
workshop waarin kinderen met hun ouders op zoek gaan
naar hun ‘ik’. Er worden vragen gesteld als: “Waar kom
je vandaan? Wat heeft dat te maken met waar je woont,
wat je eet en hoe je….?”
fotograaf: Sjoerd Antoon Mulder

Black Young
Achievers Showcase
Locatie:
Adres:

Bijlmer Parktheater
Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam

Middagprogramma
Entree: Gratis
Inloop: 15.00 uur
Aanvang: 15.30 uur
Eindtijd: 18.00 uur
Duur: 2,5 uur

Avondprogramma
Prijs: € 10,00
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 20.00 uur
Eindtijd: 22.30 uur
Duur: 2,5 uur

Black Young Achievers Showcase is een event voor
kinderen, jongeren en volwassenen.
Tijdens de showcase laten talenten en professionals
hun achievement zien op het gebied van educatie,
empowerment, talentontwikkeling en podiumkunsten.
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Black Achievement Month Poem

interview

Ji j mijn held

romana vrede

Het gaat mij om visibility

Als we zouden aanvoelen dat niets zichzelf herhaalt,
zouden we inzien dat het verleden met dezelfde magie,
gecreëerd is als de piramide van Cheops,
namelijk vanaf de dominante hemel naar de grond
onder mijn moeders voeten.

fotograaf: Harvey Lisse

Romana Vrede (44) is de eerste
zwarte actrice die is genomineerd
voor de belangrijkste Nederlandse toneelprijs de Theo d’Or voor
haar rol in de voorstelling ‘RACE’.
De Black Achievement Month is er
trots op dat Romana te zien is in ons
programma. Op vrijdag 13, zaterdag
14 en zondag 15 oktober speelt ze in
de uiterst actuele voorstelling ‘The
Nation’ in de HNT Studio’s in Den
Haag.
Met de Theo d’Or-nominatie op
zak, zul je voor veel mensen een
voorbeeld zijn. Zie je jezelf als een
rolmodel?
“Als je zoals ik opgroeit in Nederland,
dan gaat het niet zozeer om rolmodellen, maar om ‘representatives’ vertegenwoordigers. Mensen in wie
je jezelf herkent. Als je dat niet hebt,
dan voel je je eenzaam en denk je dat
je hier niet hoort. Voor mij was Noraly
Beyer zo’n gezicht dat ik herkende als
ik naar de televisie keek. Of mensen
zoals Sylvana Simons en Humerto
Tan. Dan deed ik de tv aan en dan
zag ik een welbespraakte zwarte man
en een knap, goed opgeleid zwart
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meisje. Ik hoef geen rolmodel te
zijn. Voor mij gaat het om ‘visibility’
- zichtbaarheid. Daarom zeg ik ook
heel vaak dat ik lesbisch ben, dat ik
een kind heb met autisme - en je ziet
dat ik zwart ben en uit Suriname kom.
Zichtbaarheid is belangrijk. Ook als je
nooit naar het theater gaat, dan weet
je in elk geval dat die optie er ook is.”
Wat hoop je dat mensen meenemen
na het zien van RACE of The Nation?
“Toevallig gaan beide voorstellingen
over kwesties die momenteel in
de maatschappij spelen. Racisme.
Seksisme. Radicalisme. De witte
gutmensch. Het leven is altijd
complexer dan we hopen. We denken
graag dat iedere moslimjongere
radicaliseert, dat elke gevluchte
vrouw zielig is of dat ieder wit
persoon die zwarte mensen
aanneemt geen racist is. We willen
dolgraag dat het leven simpel is,
maar het versimplificeren van de
wereld beperkt mensen. Er was een
keer een filosoof die gevraagd werd
zijn theorie samen te vatten in drie
korte zinnen, terwijl hij daar zes
boeken over had geschreven. Dat

kan dus niet. Beide voorstellingen
confronteren je met je eigen racisme,
je eigen seksisme en je eigen
gutmensch-gedrag. Ook ik werd
geconfronteerd met mijn eigen
racisme, terwijl ik dacht dat ik dat
niet in me had. Iedereen heeft zo’n
blinde vlek.”
Waarom is de Black Achievement
Month belangrijk?
“Vanwege de visibility en het benoemen van wat er goed gaat. Daarin is
de Black Achievement Month bijna
uniek. Binnen de activistische groep
van black people wordt soms neergekeken op mensen die geslaagd zijn of
die dingen voor elkaar krijgen. Het is
goed om mensen te laten zien waar
we trots op zijn. Dit is wat er goed
gaat. Dit is wat wij willen stimuleren.
Hier leggen we even de focus op.
Op een positieve manier, zonder te
bashen. Kijk hier zijn Samora Bergtop,
Michaela DePrince, Mitchell Esajas en
al die andere mensen die in de kunst,
cultuur, politiek en wetenschap hun
mannetje of vrouwtje staan. En dat is
goed voor die kleine Romana’s die in
Rotterdam Zuid rondlopen. “

Wellicht dat we dan meer waarde zouden hechten
aan het samenkomen van onze lippen
en het teken van liefde dat het symboliseert.
Want een kus draagt in zich,
ingangen tot de diepste geheimen
van een ander en piramides bestaan uit verborgenheid
in combinatie met vlees en bloed.
Dus waar we naar toe gaan is al geweest,
vandaar dat de visies van Ozwald Boateng,
Saul Williams en Spike Lee niet alleen verbonden zijn,
maar ook samenkomen.
Samenkomen in mij,
zodat ook ik uit kan groeien tot iets moois.
Zodat ook ik uit kan groeien tot een superheld,
al is dat alleen maar voor jou!
By Gershwin Bonevacia

Gershwin Bonevacia (24) is een getalenteerde dichter, spreker en schrijver. Hij laat deze maand van zich horen
tijdens het Read My World-festival. Gershwin geeft hieronder de aftrap voor het allereerste Black Achievement Month
Poem waarvan wij hopen dat het een jaarlijks terugkerende traditie wordt.
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zaterdag 28 oktober

zaterdag 28 oktober

Girls in Control:
Natural
Beauty event

Aan het einde van de middag zet Stichting Ocan de
spotlight op bijzondere parels uit de CaraïbischeNederlandse gemeenschap. Dit deel van het programma
wordt georganiseerd in samenwerking met de
Association of Dutch Caribbean Students.

illustratie: Darryl Veldman

zaterdag 28 oktober
fotograaf: Anthony Donker

Let Us Shine
Locatie:
Theater Diligentia
Adres:
Lange Voorhout 5, 2514 EA Den Haag
Entree:
Gratis
Inloop:
12.30 uur
Aanvang: 13.00 uur
Vóór zaterdag 21 oktober aanmelden via info@ocan.nl

Locatie:
Adres:
Entree:
Inloop:
Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Bijlmer Parktheater
Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Gratis
12.00 uur
12.30 uur
17.00 uur
4,5 uur, inclusief 30 minuten pauze

Wil je meer weten over jouw identiteit, innerlijke en
uiterlijke verzorging en jouw Afrikaanse roots? Kom dan
naar het ‘Girls in Control: Natural Beauty event’ in het
Bijlmer Parktheater in Amsterdam!
Op deze middag zijn er workshops over onder andere
‘natural hair’ en ‘beauty’, activiteiten als Afrikaanse
sieraden maken en een programma in de grote zaal. En
natuurlijk kun je op deze middag ook iets lekkers eten in
de foyer.
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De meidenwerkers van welzijnsorganisatie Swazoom
organiseren dit event speciaal voor jongeren uit
Amsterdam Zuidoost van 12 tot 18 jaar én hun ouders. De
middag is tevens de afsluiting van een reeks workshops
die de meiden van Swazoom afgelopen zomer hebben
gevolgd. Zij spelen een grote rol tijdens deze dag en
laten de bezoekers graag zien wat zij hebben geleerd.
Iedereen is welkom!

Dit gebeurt aan verschillende ‘thema-tafels’ met
werkgevers, recruiters, rolmodellen of invloedrijke
personen. De talenten kiezen uit bij welke tafel ze starten
op basis van vooraf aangegeven voorkeuren. Hierdoor
kunnen ze in twee rondes in contact komen met de
ondernemers van hun voorkeur. Na elke ronde van 40
minuten schuiven de talenten door naar een nieuwe tafel.

Stichting Ocan en de Vereniging Antilliaans Netwerk
organiseren samen het netwerkevent ‘Let Us Shine’.
Vaak draait het bij het doorgeven van expertise om het
overdragen van kennis, netwerken of kansen van de
oudere en succesvolle generaties aan de jonge generatie.
Let Us Shine draait het proces om en viert de bijzondere
bijdrage van de volgende generatie Afro-Caraïbisch
talent aan de Nederlandse samenleving.
Gevestigde bedrijven, organisaties en ondernemers
zijn vaak gebaat bij een frisse blik en technologische
verbetering met betrekking tot hun bedrijfsvoering.
Het valt op dat jonge talenten en jonge ondernemers
vaak moeite hebben om een mooie positie op de
arbeidsmarkt te bemachtigen of te groeien in hun
business. Vaak heeft dat te maken met een gebrek aan
sociale netwerken, maar ook racisme en discriminatie
spelen een rol.
Afro-Caraïbische jongeren zijn talentvol. Ze kunnen een
werkgever of mogelijke opdrachtgevers enthousiast
maken door op een zakelijke en creatieve manier te laten
zien wat ze in huis hebben. In een tijd van globalisering
en internationalisering moeten werkgevers en potentiële
opdrachtgevers gaan inzien dat het hierbij gaat om
een interessant divers (arbeids)potentieel dat van
toegevoegde waarde kan zijn voor hun onderneming.
Daarom wordt deze jongeren de mogelijkheid geboden
hun talenten te etaleren en in dialoog te gaan met
bedrijven en ondernemers.

Nacht van de
Geschiedenis
Locatie:
Adres:
Prijs:

Aanvang:
Eindtijd:
Duur:

Rijksmuseum
Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam
€ 30,00 (regulier), € 20,00 (Nacht van de
Geschiedenis kortingstickets voor studenten,
vrienden en Museumkaarthouders)
20.00 uur
01.00 uur
5 uur

Op zaterdag 28 oktober organiseert het Rijksmuseum
de Nacht van de Geschiedenis. Een avond vol debatten,
lezingen en interviews. Deze nacht gaan we in op het
thema van dit jaar: geluk.
Klinkende namen als Wayne Modest, Mohammed
Benzakour, Philipp Blom, Nadia Bouras, Lotte Jensen

en Auke Kok dragen bij aan een even verdiepend als
spannend programma over geluk, maar natuurlijk ook
over ongeluk, gelukszoekers, geluk in de oudheid en
geluk in de film.
In het kader van de Black Achievement Month is de
Britse auteur Reni Eddo-Lodge te gast. Zij gaat in
gesprek met ‘Hallo witte mensen’-auteur Anousha
Nzume. Deze keynote speaker schreef ‘Why I’m No
Longer Talking to White People about Race’ - een
interessant perspectief voor het multiculturele debat in
Nederland. Eddo-Lodge stelt ons de vragen: hoe worden
zwarte mensen gelukkig in een witte samenleving? En
waar word je een gelukkiger mens van: door het gesprek
uit de weg te gaan of juist door het aan te gaan?
Verder vertellen conservatoren en andere kenners ‘hun
verhalen’ in verschillende zalen van het Rijksmuseum, bij
voorwerpen uit de collectie. Ook theater, muziek en een
college met dampende geuren kunnen gevoelens van
geluk bij de bezoeker oproepen.

zondag 29 oktober

Black
Achievement
Awards Gala
Locatie:
Tropenmuseum
Adres:
Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam
Entree:
Gratis
Inloop:
15.30 uur
Aanvang: 16.00 uur
Eindtijd:
18.00 uur
Na afloop is er een borrel
Vooraf aanmelden via www.eventbrite.nl (vol=vol)
Net als vorig jaar eert de Black Achievement Month
onbekende en bekende ‘black achievers’ tijdens het
Black Achievement Awards Gala. Deze awards worden
uitgerijkt aan personen die in hun professie of anderszins
excelleren. Dit alles gebeurt tijdens een wervelende show
in het Tropenmuseum op zondag 29 oktober.

fotograaf: Jan-Kees Steenman

De jury bestaat uit Ernestine Comvalius (voorzitter),
Kenneth Erselina, Ivolaine de Nobrega, Ama KorantengKumi en Malique Mohamud. Er zijn verschillende
categorieën en de genomineerden worden via
www.blackachievementmonth.nl bekendgemaakt.
Kijk ook op de site voor het volledige programma. De
presentatie is in de bijzonder capabele handen van Eloah
Udenhout en Jeffrey Spalburg. De Black Achievement
Award is ontworpen door Melvin Anderson.
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Filmprogramma
Tijdens de Black Achievement Month wordt er een uitgebreid filmprogramma aangeboden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Hieronder een overzicht van de deelnemende filmtheaters en het
door hun aangeboden programma.
Malcolm X (1992)
Regie: Spike Lee

De exacte data, tijdstippen en
prijzen waren tijdens het ter perse
gaan van dit programmaboekje
nog niet helemaal bekend. Wij
verwijzen jou daarom voor de
volledige informatie door naar
www.blackachievementmonth.nl of
naar de sites van de deelnemende
filmtheaters. Wij verwachten dat de
programmering helemaal bekend is
vanaf half september.

Spike Lee’s Oscargenomineerde
drama gaat over het leven van de
zwarte nationalistische Malcolm X
(Denzel Washington), die hem vanaf
zijn vroege dagen in de gevangenis
volgt naar zijn bekering tot de Islam.

EYE Filmmuseum
Adres:

IJpromenade 1, 1031 KT
Amsterdam
Website: www.eyefilm.nl
Spike Lee’s politiek actuele en
artistiek gedreven films hebben in de
afgelopen jaren altijd gezorgd voor
veel discussie en analyses. Met de
selectie van drie bijzondere films laat
Black Achievement Month zien hoe
relevant zijn films zijn.
Chi-Raq (2015)
Regie: Spike Lee
Tussen 2001 en 2015 stierven in
Chicago (‘Chi-Raq’) 7.356 mensen
als gevolg van vuurwapengeweld
- een ‘nationale noodsituatie’ zoals
regisseur Spike Lee het noemt. De
film is echter geen drama, maar een
satirische versie van de klassieke
komedie ‘Lysistrata’ van de Griekse
dichter Aristophanes, verrijkt door
veel muziek. De vriendin van een
bendeleider roept, na de dood van
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een kind door bendegeweld, alle
vrouwen in South Side Chicago
op om zich te onthouden van seks
met mannen. De situatie zal alleen
veranderen wanneer de mannen
ervoor zorgen dat de stad weer
veilig wordt.
De screening is deel van een
programma in EYE rond Spike Lee.

De screening is onderdeel van een
ode aan Ida Does als filmmaakster.

Nola Darling werkt en woont in
Brooklyn en verdeelt haar vrije
tijd tussen drie aanbidders en een
lesbische vriendin. Nola wil zich niet
binden aan één van hen en koestert
haar vrijheid, maar elk geliefde wil
haar voor zichzelf. Hoe lang houdt ze
dit nog vol?

Programma
Filmhuis Den Haag
Adres:
Spui 191, 2511 BN Den Haag
Website: www.filmhuisdenhaag.nl
Amsterdam, Sporen van Suiker
(2017) + Q&A Ida Does
Regie: Ida Does
Datum: zaterdag 7 oktober

rondgereisd terwijl hij nauw
verbonden was met zijn geliefde
eiland St. Lucia. Derek Walcott is als
dichter, toneelschrijver, schilder en
zelfs filmmaker al meer dan 60 jaar
in het Caribische gebied werkzaam
geweest.

Haar levendige anekdotes worden
aangevuld door collega’s en
regisseurs die het genoegen hadden
met haar te werken. Filmfragmenten
en foto’s uit haar persoonlijke archief
geven een beeld van een carrière
die zich over vijf decennia uitstrekt.
Een carrière waarover zij zelf met de
nodige zelfspot zegt: ‘Ik doe gewoon

Deze documentaire presenteert een
intiem portret van hem, gevestigd
op zijn geliefde inheemse eiland St.
Lucia. De plaats waar hij altijd naar
verlangde, wanneer hij naar verre
plekken werd gebracht door zijn
universeel gewaardeerde werk.

She’s Gotta Have It (1986)
Regie: Spike Lee

De screening is deel van een
programma in EYE rond Spike Lee.

In ‘Mi ta hasi mi kos’ kijkt de
iconische Curaçaose actrice Rina
Penso (1927) terug op haar illustere
leven en carrière in de theater- en
filmgeschiedenis van haar eiland.
Acteren is de grootste passie in haar
leven. Oude herinneringen komen
tot leven als ze op Curaçao plekken
bezoekt die een belangrijke rol
speelden in haar leven.

Amsterdam blijkt in het Nederlands
slavernijverleden een knooppunt,
waar veel sporen terug te vinden
zijn. Onze hoofdstad speelde een
dominante rol in het bestuur van
de kolonies en in de handel van tot
slaafgemaakte Afrikanen, via de
West-Indische Compagnie.

Dit jaar is het 25 jaar geleden
dat Malcolm X is uitgebracht. De
screening is deel van een programma
in EYE rond Spike Lee.

Programma

Mi ta hasi mi kos (2016) + Q&A Rina
Penso
Regie: Wilma Ligthart
Datum: woensdag 11 oktober

Oud-nieuwslezer Noraly Beyer
en zanger Typhoon (Glenn de
Randamie) ontrafelen in ‘Amsterdam,
Sporen van Suiker’ hun door slavernij
getekende familiegeschiedenissen,
terwijl kunstenaar en cultureel
activist Patricia Kaersenhout door
haar werk aanzet tot nadenken over
dit slavernijverleden.

Wat bewoog en inspireerde deze
grote dichter? Wie zijn de mensen
die door zijn geschriften poëzie
zijn geworden? En hoe hebben zij
het geschenk van de taal ervaren
van hun vriend, hun mentor en hun
vader?

Zij is aanwezig voor een Q&A.
Voorafgaand aan de film wordt
een stadswandeling georganiseerd
langs het slavernijverleden van Den
Haag onder begeleiding van Valika
Smeulders.
Poetry is an Island Derek Walcott documentary (2013)
+ Q&A Ida Does
Regie: Ida Does
Datum: zaterdag 7 oktober
Derek Walcott - Nobelprijswinnaar
van de Literatuur - heeft de wereld

Deze film verkent de poëzie van
Derek Walcott, de landschappen en
mensen die het inspireerde. Walcott
wordt geobserveerd op plaatsen
die essentieel waren voor zijn werk
en leven, en de docu verzamelt
de gedachten van enkele van zijn
dichtstbijzijnde jeugdvrienden.
Belangrijker nog, deze documentaire
is een viering van het grootste
cadeau dat Walcott de wereld heeft
gegeven: zijn poëzie.
De screening is onderdeel van een
ode aan Ida Does als filmmaakster. Zij
is aanwezig voor een Q&A.

mijn ding’ – ‘Mi ta hasi mi kos’.
De grande dame van de Antilliaanse
toneel- en filmwereld is na de
vertoning aanwezig voor een Q&A.

Programma
LantarenVenster
Adres:
Otto Reuchlinweg 996,
3072 MD Rotterdam
Website: www.lantarenvenster.nl
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Filmprogramma
Kiki (2016)
Regie: Sara Jordenö
Datum: dinsdag 3 oktober

wordt vertoond in samenwerking
met IDFA.
Looking for Langston (1989) + Q&A
Isaac Julien
Regie: Isaac Julien
Datum: dinsdag 10 oktober
‘Looking for Langston’ is een
Britse zwart-witfilm. De film is
gebaseerd op de dagboeken van
de Amerikaanse dichter en sociale
activist Langston Hughes en
schetst een beeld van de Harlem
Renaissance, een artistieke beweging
van Afro-Amerikaanse schrijvers
en kunstenaars die ontstond in de
jaren twintig van de twintigste eeuw,
vanuit een zwart gay-perspectief.

‘Kiki’ is een prachtige documentaire
met een ontroerende ondertoon over
het leven van zwarte LHBTI-jongeren.
Kiki is een subcultuur binnen de
New Yorkse ballroomscene: het is
méér dan een dansclub of plek voor
extravagante drag queens. De clubs
waar de gekleurde LHBTI-jongeren
samenkomen heten ‘houses’ en zijn
veelal op speelse wijze vernoemd
naar beroemde modemerken.
De huizen bieden naast danslessen
en wedstrijden ook een veilige
thuishaven en tweede familie voor
de jongeren. Velen van hen hebben
al op jonge leeftijd te maken met
uitsluiting en discriminatie, waardoor
zij vaak gedwongen zijn op straat
te leven. Sommigen prostitueren
zich om in hun levensonderhoud te
voorzien.
Kiki is onderdeel van de
programmering in LantarenVenster
met het thema ‘zwart LHBTI’. De film
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Looking for Langston is onderdeel
van de programmering in
LantarenVenster met het thema
‘zwart LHBTI’. Regisseur Isaac Julien
is na de vertoning aanwezig voor een
Q&A.

zij een relatie had met een beroemde
regisseur van haar tijd, een witte
vrouw genaamd Martha Page.
The Watermelon Woman is in 2016
gerestaureerd en onderdeel van de
programmering in LantarenVenster
met het thema ‘zwart LHBTI’.
Tangerine (2015)
Regie: Sean Baker
Datum: dinsdag 24 oktober
In de komedie ‘Tangerine’ proberen
transgender prostituees Sin-Dee
en Alexandra er het beste van
te maken met weinig geld. Deze
taboedoorbrekende low-budget
productie is volledig opgenomen
met een iPhone camera. Tangerine
is onderdeel van de programmering
in LantarenVenster met het thema
‘zwart LHBTI’.

Programma

Datum: zondag 15 oktober
Documentaire van Frank
Zichem over de Surinaamse
vechter voor vakbondsrechten,
mensenrechtenactivist en antifascist
Anton de Kom (1898-1945). De
Kom streed voor het zelfrespect
van Surinamers en vocht tegen
de trauma’s die hij opliep als kind
van een ex-slaaf. Hij was actief in
de antikoloniale beweging en ging
na zijn gedwongen emigratie naar
Nederland in het verzet in ‘40-‘45.

Surinaamse journaliste Nina Jurna
naar de geschiedenis van haar
oudoom Louis Doedel. Hij was
oprichter van de Surinaamse
Arbeiders en Werkers Organisatie
(SAWO) en daarmee één van de
eersten die werklozen en arbeiders
mobiliseerde.

Aan de hand van het levensverhaal
van Anton de Kom, met behulp van
onder meer gesprekken met zijn
kinderen, wordt een belangrijk deel
van de geschiedenis van Suriname
verteld.
Deze documentaire is onderdeel
van een retrospectief van filmmaker
Frank Zichem. Hij is na de vertoning
aanwezig voor een Q&A.

Mi ta hasi mi kos (2016) + Q&A Rina
Penso
Regie: Wilma Ligthart
Datum: zondag 15 oktober

Deze documentaire is onderdeel
van een retrospectief van filmmaker
Frank Zichem. Hij is na de vertoning
aanwezig voor een Q&A.

In ‘Mi ta hasi mi kos’ kijkt de
iconische Curaçaose actrice Rina

Wij slaven van Suriname: Louis
Doedel (1999)
+ Q&A Frank Zichem
Regie: Frank Zichem

Rialto
Adres: Ceintuurbaan 338, 1072 GN
Amsterdam
Website: www.rialtofilm.nl
Anton de Kom, Wij Slaven van
Suriname (1999)
+ Q&A Frank Zichem
Regie: Frank Zichem

The Watermelon Woman
(1996/2016)
Regie: Cheryl Dunye
Datum: dinsdag 31 oktober
The ‘Watermelon Woman’ vertelt
het verhaal van Cheryl, een 25-jarige
filmmaker. Ze raakt geïnteresseerd
in het verhaal van een mysterieuze
zwarte actrice uit de zwarte films
uit de dertiger en veertiger jaren die
op de aftiteling alleen gecrediteerd
stond als ‘The Watermelon Woman.’

Datum: zondag 15 oktober
Louis Doedel kwam op voor
werklozen en kleine boeren tijdens
de crisisjaren in het koloniale
Suriname. Hij organiseerde
demonstraties en protestacties waar
duizenden mensen aan deelnamen.
Doedels activiteiten werden niet
gewaardeerd door de
Nederlandse overheid en in
1937 werd hij opgesloten in een
psychiatrische inrichting waar hij 43
jaar verbleef. Enkele dagen na zijn
‘bevrijding’ overleed hij.

Cheryl weet de naam van de actrice
te achterhalen en komt erachter dat

Deze documentaire gaat over de
zoektocht van de Nederlands-

Penso (1927) terug op haar illustere
leven en carrière in de theater- en
filmgeschiedenis van haar eiland.
Acteren is de grootste passie in haar
leven. Oude herinneringen komen
tot leven als ze op Curaçao plekken
bezoekt die een belangrijke rol
speelden in haar leven.
Haar levendige anekdotes worden
aangevuld door collega’s en
regisseurs die het genoegen hadden
met haar te werken. Filmfragmenten
en foto’s uit haar persoonlijke archief
geven een beeld van een carrière
die zich over vijf decennia uitstrekt.
Een carrière waarover zij zelf met de
nodige zelfspot zegt: ‘Ik doe gewoon
mijn ding’ – ‘Mi ta hasi mi kos’.
De grande dame van de Antilliaanse
toneel- en filmwereld is na de
vertoning aanwezig voor een Q&A.
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colofon
Organisatie

NiNsee
Gebouw De Bazel
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
020-2149640
info@ninsee.nl

Black Achievement Month team
Projectleider:
John Leerdam MFA
Coördinator programmering: Otmar Watson
Programmering:
Ivette Forster
Peggy Gemert (film)
Rehana Ganga (Den Haag)
Productieteam:
Akwasi Mensah
Djoere de Jong
Janneke den Engelsen
Kenny Zschüschen
PR en Marketing:
Demelzha Blinker
Marco Hohl
NiNsee
Bestuur NiNsee
Waarnemend voorzitter:
Linda Nooitmeer
Penningmeester:
Roald Helm
Algemeen bestuurslid:
Dr. Martin Verbeet
Algemeen bestuurslid:
Marian Markelo
Algemeen bestuurslid:
Luiza Soares
Directeur a.i.:
Drs. Antoin Deul
Officemanager:
Ronny Rens
PR en Marketing:
Gordon Cruden

Black Achievement Month 2017 wordt mede mogeli jk gemaakt door
Mediapartner
Parool
Partners
529 Media Productions
Afrovibes
Amsterdam Museum
Architectenbureau OeverZaaijer
Art e Mais
Bijlmer Parktheater
Black Female Achievers
BUSHWICK Venture building
Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
Curaçaohuis
Theater Diligentia
Dipsaus
Eternity Percussion
EYE
Filmhuis Den Haag
Productiehuis FLOW
Gay Film Night
Het Nationale Theater
Het Nationale Toneel
IDFA
Internationaal Film Festival Rotterdam
Korzo theater
Maas theater dans en podium
NAKS Nederland
Nationale Opera & Ballet

Vormgeving
Design Guys
Campagnebeeld
Portretfotografie:
Assistent fotograaf:
Concept:

Vormgeving:
Modellen:

Locatie fotoshoot:

Subsidiënten
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NEMO Science Museum
Netwerk Slavernijverleden Amsterdam
New Urban Collective
Harvey Lisse
Jaleeza Weibolt
Demelzha Blinker
Marco Hohl
Design Guys
Design Guys
Michaela DePrince
Raynon Statie
Remy Tilburg
Romana Vrede
Bijlmer Parktheater
Verhuurmogelijkheden?
sales@bijlmerparktheater.nl
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Mondriaan Fonds
Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Kaarten (en voorwaarden) zijn bij de deelnemende locaties en organisaties verkrijgbaar, behalve wanneer dit anders
staat aangegeven in dit programma. Tijden en prijzen zijn onder voorbehoud. Het is mogelijk dat er veranderingen
zijn doorgevoerd in de programmering na het verschijnen van dit programma. Meer informatie is ook te vinden op
www.blackachievementmonth.nl en op onze Facebook-pagina.
Amsterdam Museum
020 - 5231 822
info@amsterdammuseum.nl

Korzo Theater
070-363 75 40
info@korzo.nl

Rijksmuseum
020 674 70 00
info@rijksmuseum.nl

Bijlmer Parktheater
020 -311 39 33
kassa@bijlmerparktheater.nl

LantarenVenster
010 - 277 22 77
kassa@lantarenvenster.nl

Stadsschouwburg Amsterdam
020 624 23 11
info@ssba.nl

CBK Zuidoost
020 - 252 54 01
info@cbkzuidoost.nl

Maas theater dans podium,
locatie Maaspodium
010 – 707 04 39
kassa@maastd.nl

Stichting Ocan
070-380 33 01
info@ocan.nl

Haags Historisch Museum

LantarenVenster
Fondswerving
Carmelita Serkei

Kaartverkoopinformatie

Openbare Bibliotheek Amsterdam
Ocan, Organisatie voor Caraïbische Nederlanders
Produktie Collectief
Rainmakers Foundation
Read My World Festival
Rialto
Rijksmuseum
Stadsschouwburg Amsterdam
Stichting Julius Leeft!

Debat Congrescentum Armenius
010 - 436 38 00
info@arminius.nu
Eye Filmmuseum
020-589 14 00
info@eyefilm.nl
Filmhuis Den Haag
070-365 60 30
info@filmhuisdenhaag.nl
Het Nationale Theater,
locatie Theater aan het Spui,
locatie Koninklijke Schouwburg,
locatie HNT Studio’s
0900 – 345 67 89 (10cpm)
kassa@hnt.nl

Nationale Opera & Ballet – Stopera
020 - 625 54 55
kassa@operaballet.nl
New Urban Collective,
locatie Vrije Universiteit Amsterdam
06 – 413 80 393
mitchell@nucnet.nl
info@nucnet.nl
No LIMIT
De Koto in de schijnwerpers:
stichting-naks-nederland@live.nl
OBA
020 - 523 09 00
klantenservice@oba.nl

Theater Rotterdam, locatie TR
Schouwburg
010 41 18 110
kassa@rotterdamseschouwburg.nl
Theater Diligentia
070 - 361 05 40 (optie 1)
Theater Zuidplein
010 20 30 203
info@theaterzuidplein.nl
Tolhuistuin
020 – 763 06 50
info@tolhuistuin.nl
W Amsterdam
bfachievers@gmail.com

Swazoom
Theater Rotterdam
Tolhuistuin
TRC Promotion

Haags Historisch Museum
070 - 364 69 40
info@haagshistorischmuseum.nl

Rialto Filmtheater
020-6623488
(informatie, geen reserveringen)

Tropenmuseum
Untold

Tickets voor NEMO, Black Renaissance, Awards Gala en Black Female Achievers zijn te verkrijgen via www.eventbrite.nl.

Urban Myth
Vereniging Antilliaans Netwerk
Vrije Universiteit
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