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Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werd 
er in Nederland aandacht gevraagd voor het 
slavernijverleden. Albert Helman schreef in 1931 het 
boek ‘De Stille Plantage’ en schiep hiermee het genre 
van de postkoloniale slavernijroman. In 1934 werd 
het alom bekende boek ‘Wij Slaven van Suriname’ 
uitgebracht door Anton de Kom. In de jaren vijftig en 
zestig richtten Surinaamse studenten de vereniging 
Wi Egi Sani (ons eigen ding) op. Zij hielden regelmatig 
lezingen en debatten over de slavernij en koloniale tijd 
en voerden voor het eerst in Nederland een theaterstuk 
op over de slavernij, genaamd: ‘De geboorte van Boni’. 
In 1971 schreef de Surinaamse hoogleraar Rudolf van 
Lier de sociaalhistorische studie ‘Samenleving in een 
grensgebied’, dat als één van de standaardwerken 
over Suriname geldt. Ook de schrijver en veelzijdige 
kunstenaar, Edgar Cairo, heeft in de jaren tachtig met 
zijn beschouwingen over dat verleden een breed publiek 
bereikt. En vanaf de jaren zeventig vraagt de stichting 
Kibra Hacha aandacht voor het koloniaal verleden van de 
voormalige Nederlandse Antillen.

De constante aandacht voor het Nederlandse 
slavernijverleden leidde in de jaren negentig tot de 
oprichting van het Landelijk Platform Slavernijverleden. 
Er is dus door velen langdurig actiegevoerd, gelobbyd 
en bergen werk verzet om het trans-Atlantische 
slavernijverleden in Nederland onder de aandacht te 
brengen van een breed publiek. Uiteindelijk leidden 
deze inspanningen tot de onthulling van het Nationaal 
Slavernijmonument op 1 juli 2002 in Amsterdam en tot 

de oprichting van het NiNsee - het Nationaal instituut 
Nederlands slavernijverleden en erfenis. Dit zijn 
belangrijke toevoegingen aan het gedeeld Nederlands, 
Surinaams en Antilliaans erfgoed, dat met de nodige 
zorg en respect beheerd dient te worden.  

Het NiNsee is inmiddels hét landelijk centrum voor 
het verder ontwikkelen en uitdragen van kennis en 
activiteiten rond het trans-Atlantische Nederlandse 
slavernij- en koloniale verleden en de erfenis ervan. 
Het doel is om dat verleden en die erfenis niet alleen 
te gedenken en herdenken, maar ook om de gevolgen 
ervan te verwerken. Aandacht voor deze verwerking 
is hard nodig, want nog steeds wordt onderschat hoe 
groot de impact is van dat verleden voor de Surinaamse 
en Antilliaanse gemeenschappen. Ook in de dominante 
Nederlandse cultuur heeft de trans-Atlantische slavernij 
diep doorgewerkt. Gewoontes en verwachtingspatronen 
die in 400 jaar slavernij en kolonialisme zijn ontwikkeld 
en in stand gehouden, verdwijnen niet vanzelf. Deze 
geschiedenis maakt daarom deel uit van een gedeeld 
verleden en een gezamenlijke toekomst. NiNsee wil 
het erfgoed verbonden aan dat verleden voor iedereen 
toegankelijk maken. Aan deze missie wordt vorm 
en inhoud gegeven door onder meer de Nationale 
Herdenking van het slavernijverleden en de viering 
van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij, 
initiëren van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen 
van educatieve programma’s, organiseren van de Black 
Achievement Month, realiseren van museale presentaties 
en toewerken naar een slavernijmuseum. 

NiNsee: kenniscentrum van het  

Nederlandse Trans-atlantische slaverni j-

verleden en de erfenis daarvan

Over de organisatie
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Voorwoord

Welkom bij de 
Black Achievement 
Month
Met gepaste trots nodigen we jou uit voor de Black 
Achievement Month 2018. Het NiNsee presenteert in de 
maand oktober de bijzondere bijdragen van personen 
met Afrikaanse roots aan de Nederlandse samenleving. 

Voor een aanzienlijk deel van hen is dit land een belang-
rijk brandpunt in hun ontwikkeling. Met redelijk succes 
hebben zij zich hier geworteld en zijn zij in een waaier 
aan disciplines in de samenleving te vinden. Onder hen 
tref je wetenschappers, medici, advocaten, schrijvers, 
kunstenaars, theatermakers, artiesten, sporters en onder-
nemers. Al deze talenten en hun prestaties verdienen het 
om onder de aandacht gebracht te worden van een zo 
breed en divers mogelijk publiek. 

De Black Achievement Month vindt dit jaar voor de der-
de keer plaats in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht. Het is een erkenning van de vele kwaliteiten die 
er in de zwarte gemeenschap te vinden zijn. De rijkdom 
aan talenten en expertise rechtvaardigt dit initiatief en is 
tevens een ode aan diversiteit en nieuw burgerschap. Op 
deze wijze wordt ook bijgedragen aan een evenwichtige 
beeldvorming van personen met Afrikaanse roots. Een 
beeldvorming die te vaak is bepaald door dat wat in de 
slavernij en koloniale tijd over personen van Afrikaanse 
afkomst is gezegd en geschreven. 

Ons enthousiaste team heeft dit jaar wederom een 
spectaculair programma neergezet. Met onze samen-
werkingspartners hebben we dit jaar gekozen voor het 
thema ‘Verzet’. Vanaf de slaventijd tot vandaag is er 
verzet tegen onderdrukking, negatieve beeldvorming, 
racisme en discriminatie. Het thema loopt als een rode 
draad door het programma. Van debatten en fi lmverto-

ningen tot de theateroptredens voor jong en oud. Wij 
nodigen je dan ook uit om één van de vele evenementen 
bij te wonen. Bezoek bijvoorbeeld de openingsshow op 1 
oktober in het Internationaal Theater Amsterdam (voor-
heen Stadsschouwburg Amsterdam) met een keur aan 
toptalenten op het gebied van dans, ballet, zang, opera 
en theater. Of het Awards Gala op 29 oktober in het 
DeLaMar Theater in Amsterdam, waar personen die een 
uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de schijnwer-
pers worden geplaatst. 

Beleef de evenementen en laat je tijdens de Black Achie-
vement Month inspireren door de vele talenten, die voor 
het voetlicht komen!

Bestuur en directie NiNsee
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Fotograaf: Lesley Adu – Les Adu Photography

VLNR: Kenny Zschüschen (bestuurslid), Luiza Soares (secretaris), 
Linda Nooitmeer (voorzitter), Marian Markelo (bestuurslid), 
Mara Michels (bestuurslid), Wendeline Flores (bestuurslid), 
Urwin Vyent (directeur a.i. ) en Martin Verbeet (penningmeester).
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We creëren een podium 
voor de mensen  
die wi j belangrijk vinden
Gideon Everduim ‘Gikkels’
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Gideon Everduim, ook wel bekend als Gikkels, is 
een Nederlandse artiest, programmamaker, sociaal 
ondernemer, docent en ook medeoprichter van 
Controle Alt Delete, een platform tegen etnisch 
profileren. In 2009 richtte hij politieke partij 
Bijlmerstyle op. 

“Voor mij is hiphop een grote waaier van kleur en 
diversiteit. Verschillende artiesten die verschillende 
manieren en stijlen representeren. Maar het lijkt of in 
Nederland die diversiteit niet tegelijkertijd kan en mag 
plaats vinden. Volgens mij kan dat wel als je maar ruimte 
creëert voor de verschillende muziekgenres binnen 
hiphop in plaats van alles op één grote hoop te gooien. 
Dan ontkracht je de diversiteit van de zwarte cultuur 
en zorg je ervoor dat jonge luisteraars maar één ding 
geïndoctrineerd krijgen.” 

Ongezouten podcast 
“Tijdens de Black Achievement Month gaan we een 
soort pod-radio-cast show maken die gefilmd wordt. 
Vlogger Lexxxus, presentator Andrew Makkinga en ik 
besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan de 
zwarte cultuur. Andrew Makkinga is de onderbouwde, 
intellectuele, belezen muziekliefhebber met een 
vlijmscherpe mening. Lexxxus is een no-bullshit guy. De 
frivole, open gast met wie je over alles kunt praten. Seks, 
drugs, fouten, succes, hij schaamt zich nergens voor 
en niets is onbespreekbaar. Ik ben ongezouten, recht 
voor zijn raap en zeg het zoals het is. Als ik iets niet oké 
vind, dan zeg ik het. Waar Andrew zich kan inhouden, 
doe ik dat juist niet. Drie types met drie uiteenlopende 
meningen. Die podcast in radiosetting lijkt me heel tof.”

Wij etaleren onze eigen helden
“Black Achievement Month levert een belangrijke 
bijdrage aan de emancipatie van de Afro-Nederlandse 
groep. Wij mogen ons cultuur veel meer toe-eigenen. 
Wij nemen het heft in eigen hand, etaleren onze 
eigen helden en onze eigen kunde. We hebben geen 

herkenning en erkenning nodig van de witte instituties. 
We creëren een podium voor de mensen die wij 
belangrijk vinden, die een toegevoegde waarde hebben 
voor ons én voor de Nederlandse samenleving. Nu en in 
de toekomst. Doordat het instituut institutioneel racisme 
in stand heeft gehouden, leven we in een polariserend 
land. De technologische revolutie speelt daar ook een 
belangrijke rol in. Alles is zichtbaar en onze werelden 
zijn kleiner geworden. Problemen die in de VS spelen, 
worden op die manier ook in Nederland weerspiegeld 
met alle gevolgen van dien. De Afrikaanse diaspora 
wordt steeds duidelijker en zichtbaarder. Logisch dat 
die Afro-Nederlander het heft in eigen hand neemt en 
opstaat voor zichzelf.”

Hoe voelt je rol als achiever? 
“Erkenning van de Afro-Nederlandse gemeenschap vind 
ik erg belangrijk. Ik ben best down-to-earth als het om 
erkenning en herkenning gaat, maar ik voel me vereerd 
dat ik hier mag staan als achiever. Erkenning van mijn 
eigen mensen geeft een goed gevoel. Ik heb in mijn 
carrière mijn mensen altijd voorop gesteld, omdat ik 
vind dat ze voorbeelden verdienen en nodig hebben die 
barrières en vooroordelen doorbreken. 
Ik hoop de jongeren na ons te inspireren. Wij zijn bezig 
met een estafette en hebben het stokje overgenomen 
van onze voorouders. Het enige dat ons te doen staat 
is, zolang wij de energie en kracht hebben en gezond 
zijn, die estafettestok te brengen tot waar we kunnen en 
vervolgens daar waar we geen kracht meer hebben voor 
die race, over te geven aan de volgende generatie. Voor 
mij is dat iedereen jonger dan 33 van alle kleuren. Dat is 
100% het doel.”

Bekijk de live feeds van ‘Black Achievement Talk:  
Boem Bam! Bam!’ op 29 september en 6, 13, 20  
en 27 oktober o.a. via de social media van Gikkels:  
facebook.com/OfficialGikkels en  
Instagram @everduimgideon.



Fotografi e: Angela Tellier. Tekst: Marieke Veldema.
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Duur:  90 minuten
Info:  www.blackachievementmonth.nl
 
Live online talkshow, te bekijken via de social media 
van Andrew Makkinga, Lexxxus en Gideon Everduim/
Gikkels.

‘Black Achievement Talk: Boem Bam! Bam!’ is een 
spraakmakende online vlogshow voor jongeren 
en ouderen o.l.v. presentator Andrew Makkinga en 
rappers Gideon Everduim en Lionel ‘Lexxxus’ Dors. Een 
combinatie van persoonlijkheden die gegarandeerd 
voor verbaal vuurwerk zorgt! 

De drie heren praten tijdens deze live talkshow over de 
positie van jongvolwassen Black Achievers. Er komen 
actuele onderwerpen aan bod, maar er wordt ook elke 
week teruggeblikt op het nieuws van het afgelopen 
jaar. Met veel aandacht voor politiek, muziek, kunst én 
cultuur.

Wat kun jij bijdragen aan de emancipatie van jouw 
community? Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen 
met werk, talentontwikkeling en onderwijs? Bestaat 
er institutioneel racisme in die sectoren en hoe heb je 
dat ervaren? Wat vind je van activisme en sta je zelf 
weleens op de barricade? 

‘Black Achievement Talk: Boem Bam! Bam!’ probeert 
een antwoord te vinden op deze en vele andere vragen 
- vijf zaterdagen in a row. Tune in op de live feeds via 
de social media van de gastheren en praat mee!
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amsterDAM
zaterdag 29 september en 6, 
13, 20, 27 oktober

fotograaf: Ilja Meefout

Black 
Achievement Talk: 
Boem Bam! Bam!

Locatie:  NEMO Science Museum
Adres:  Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam
Prijs: Gratis entree
Inloop:  10.30 uur
Aanvang:  11.00 uur
Duur:  1 uur
Vooraf aanmelden via www.eventbrite.nl (vol=vol)

De Black Achievement Month 2018 wordt afgetrapt 
met de familiedag in NEMO Science Museum met een 
interactief programma voor het hele gezin. 

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 ecoloog Thiëmo Heilbron, oprichter 
en directeur van Fawaka Nederland. Deze organisatie wil 
kinderen en jongeren van alle etnische achtergronden 
bewuster maken van hun omgeving om zo de wereld 
groener en duurzamer te maken. Thiëmo heeft speciaal 
voor de Black Achievement Month een interactief 
programma samengesteld over duurzaamheid. Samen 
met de kinderen gaat hij op onderzoek uit! 

Voorafgaand aan Thiëmo Heilbron zorgt Skitta voor een 
energy boost bij de aanwezige kids door een optreden 
waarin hij rap, zang, dans, sport en comedy combineert. 
Na afl oop van het programma is er een gratis lunch 
voor kinderen, ouders en begeleiders. Daarna is er 
gelegenheid om het museum te verkennen. 

Amsterdam
zaterdag 29 september 

fotograaf: Jean van Lingen

Familiedag 
NEMO (6+)
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Locatie:   Internationaal Theater Amsterdam 
(voorheen Stadsschouwburg 
Amsterdam)

Adres:  Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam
Prijs:  € 15,00
Inloop:  19.00 uur
Aanvang:  19.30 uur
Duur:  2 uur, zonder pauze

De Black Achievement Month 2018 trapt af met 
een wervelende openingsshow in het Internationaal 
Theater Amsterdam (voorheen Stadsschouwburg 
Amsterdam) getiteld ‘Celebrating Black Presence’ 
met daarin enkele hoogtepunten uit ons programma. 

De avond gaat van start met een introductiefi lm, die 
de verschillende activiteiten en ambassadeurs van 
de Black Achievement Month laat zien, gevolgd door 
Afrikaanse dans van Jambo Afrika en een miniconcert 
door de Ladies of Tambu: Giovanca en Tamara 
Nivillac. Onder de muzikale begeleiding van Vernon 
Chatlein brengen deze vocale powerhouses een ode 
aan de Antilliaanse muziekstijl, die ontstaan is tijdens 
het slavernijverleden van de eilanden. 

Journaliste en auteur Hélène Christelle Munganyende 
draagt een inspirerende column voor en stichting 
Julius Leeft! en De Nieuwe Kerk presenteren een 
scène uit het muziektheaterstuk ‘We have a dream’ 
over Martin Luther King met tekst van Paulette 
Smit. Hoofdrollen worden vertolkt door Gershwin 
Bonevacia, Jeannine La Rose, Anna Makaloy 
en Tarif Heljanan muzikaal begeleid door Harto 
Soemodihardjo. Daarna brengt bariton Anthony 
Heidweiler aan de vooravond van de opera Harriet 
twee nummers ten gehore.

De optredens van Het Nationale Ballet tijdens onze 
opening in 2017 werden enthousiast ontvangen. Dit 
jaar danst onze ambassadeur van dat jaar Michaela 
DePrince een speciaal werk ter gelegenheid van de 
Black Achievement Month. DePrince is tweede soliste 
bij Het Nationale Ballet. De show wordt afgesloten 
met een scène uit de succesvolle musical The Color 
Purple waaraan de volledige cast meedoet. 

De presentatie is in handen van Shay Kreuger, onder 
meer journaliste en radio-DJ bij FunX.

Celebrating 
Black Presence 
opening Black Achievement Month

Amsterdam
maandag 1 oktober 

Locatie:  Muziekgebouw aan ‘t IJ
Adres:  Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam
Prijs:   € 34,00 (regulier), € 27,00 (CJP/Stadspas), 

€ 12,50 (Early Bird t/m 29 jaar)
Aanvang:  20.15 uur
Duur:  80 minuten, zonder pauze

Harriet Tubman (1822-1913) is een legendarische Afro-
Amerikaanse vrijheidsstrijdster. Zij ontsnapte aan een 
bestaan als slaaf, waarna ze met gevaar voor eigen leven 
vele lotgenoten bevrijdde. In de voorstelling Harriet 
vertelt zij haar hartverscheurende levensverhaal aan het 
meisje Alice. Sopraan Claron McFadden en componiste 
Hilda Paredes eren Harriet met urgent muziektheater dat 
ons allemaal een spiegel voorhoudt.

Deze internationale coproductie reist na het 
Muziekgebouw aan ’t IJ door naar Mexico, Frankrijk 
en Engeland. Ook de makers komen van over de hele 
wereld: Paredes is één van de meest vooraanstaande 
componisten van Mexico en de Nederlands-Amerikaanse 
alleskunner McFadden is Harriets gedroomde vertolkster. 

Het libretto werd geschreven door de Puerto Ricaanse 
schrijfster en hoogleraar Mayra Santos-Febres en 
de Nederlandse radiopresentator Lex Bohlmeijer. 
Het Antwerpse collectief voor hedendaagse muziek 
HERMESensemble tekent voor de uitvoering. 

In coproductie met HERMESensemble, Théâtre de la 
Croix-Rousse Lyon, Festival Internacional Cervantino 
2018, Huddersfi eld Contemporary Music Festival, 
Operadagen Rotterdam en Muziekgebouw aan ’t IJ met 
steun van Ammodo.

Amsterdam
woensdag 3 oktober

fotograaf: Erik de Jong

Harriet



Locatie:  Amsterdam Museum
Adres:   Kalverstraat 92, 1012 RM Amsterdam
Prijs:   € 13,50 (volwassenen), € 11,00 (CJP/

studentenkaart), gratis (kinderen 0 t/m 17 
jaar/Museumkaart/Stadspas/ICOM)

Aanvang:  14.00 uur
Duur:  1 uur, zonder pauze
Graag vooraf aanmelden via 
rsvp@amsterdammuseum.nl (vol=vol)

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 
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.  

Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad: over 
toen, nu en straks. Tijdens de Black Achievement Month 
vinden er New Narratives tours plaats op donderdag 4, 
11, 18 en 25 oktober.

Locatie:  Theater De Krakeling
Adres:   Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP 

Amsterdam
Prijs:  € 15,00 (volwassenen), € 13,00 (ouder/

begeleider), € 12,00 (jeugd t/m 17 jaar)
Aanvang:  19.00 uur (5 oktober), 19.30 uur (19 oktober)
Duur:  70 minuten, zonder pauze

Locatie:  Podium Mozaïek
Adres:  Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam
Prijs:   € 10,00 (regulier), € 8,00 (Stadspas/65+), 

€ 7,00 (kinderen), € 5,00 (Stadspas 
kinderprijs)

Aanvang:  16.00 uur (14 oktober)
Duur:  70 minuten, zonder pauze

We gaan terug naar eind jaren dertig van de vorige 
eeuw, de tijd dat de jonge Martin Luther King onbezorgd 
met z’n vriendjes uit de buurt speelde en kleur voor 
hem nog geen issue was. Dat verandert wanneer hij 
oud genoeg is om naar school te gaan. Martin mag niet 
naar de school van zijn vriendjes omdat zij wit zijn en 
hij zwart. Hij moet naar een school voor alleen zwarte 
kinderen. Zijn vader probeert hem uit te leggen dat 
zwarte mensen niet alles mogen, maar dat hij de wereld 
kan veranderen.

Een gevoel van onrechtvaardigheid drijft boven en een 
niet te stillen vuurtje wordt aangewakkerd. Er ontstaat 
een droom over verschillen die verdwijnen en de 
overtuiging dat er een dag gaat komen waarop iedereen 
in harmonie met elkaar samenleeft. Hoe ver is Martin 
bereid te gaan om die droom uit te laten komen?

Martin Luther King is een coproductie van Urban Myth, 
Theater De Krakeling en STIP theaterproducties. De 
voorstelling steekt het verhaal van de icoon in een nieuw 
jasje. 
De Krakeling bestaat 40 jaar en voor het theater is 
dit dé perfecte aanleiding om met beide partners een 
bijzondere voorstelling te maken voor jong publiek.

New 
Narratives tour

Martin 
Luther King
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amsterDAM
donderdag 4 oktober 
(uitverkocht), 
vri jdag 5 oktober, 
zondag 14 oktober, 
vri jdag 19 oktober

amsterDAM
donderdag 4, 11, 18 en 
25 oktober 

fotograaf: Claire Bontje



11

Locatie:  DeLaMar Theater
Adres:  Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam
Prijs:   € 34,50 (1e rang), € 29,50 (2e rang), 

€ 17,50 (3e rang)
Inloop:  19.30 uur (13.30 uur op zondag 7 oktober)
Aanvang:  20.30 uur (14.30 uur op zondag 7 oktober)
Duur:  2 uur en 25 minuten, inclusief pauze

‘Driving Miss Daisy’ is een hartverwarmend toneelstuk 
over de bijzondere vriendschap tussen een oudere witte 
dame en haar zwarte chauff eur. Wanneer de 72-jarige 
Joodse weduwe Daisy Werthan haar auto total loss rijdt, 
besluit haar zoon een chauff eur voor haar in te huren. 
Dit tot afgrijzen van zijn moeder, die helemaal niet zit te 
wachten op iemand met een ander geloof, afkomst en 
huidskleur. 

Toch worden in de beschutte vier vierkante meter van 
de auto hun verschillen geleidelijk minder voelbaar en 
ontstaat er een vriendschap tussen de koppige dame 
en haar chauff eur. Wat ze delen blijkt belangrijker te zijn 
dan huidskleur of achtergrond. 

Driving Miss Daisy is een indrukwekkend verhaal over 
trots, veranderende tijden en de transformerende kracht 
van vriendschap. Anne Wil Blankers speelt Miss Daisy en 
Edwin Jonker vertolkt haar chauff eur Hoke Coleburn. Het 
stuk won de Pulitzerprijs voor beste drama in 1988 en 
werd een jaar later verfi lmd. Die fi lm sleepte drie Oscars 
in de wacht: beste fi lm, beste actrice en beste bewerkte 
scenario.

amsterDAM
donderdag 4 oktober t/m 
zondag 7 oktober

Driving 
Miss Daisy

fotograaf: Mark Engelen

Locatie:  Theater aan het Spui
Adres:  Spui 187, 2511 BN Den Haag
Prijs:  € 14,00 - € 17,50 – zie www.hnt.nl 
Aanvang:  20.15 uur

3 april 1968. Martin Luther King heeft net de speech van 
zijn leven gegeven. Hij trekt zich terug in zijn groezelige 
motelkamer. Buiten stormt het; binnen wacht hem een 
mysterieus kamermeisje. Wat begint als een onschuldige 
fl irt, mondt uit in een openhartige ontmoeting die King 
confronteert met zijn successen en tekortkomingen. 

Toneelstuk ‘The Mountaintop’ is een fantasierijke 
hervertelling van de laatste avond uit het leven van 
Martin Luther King. Dit bekroonde stuk van de jonge, 
zwarte schrijfster Katori Hall belicht hoe we van gewone 
mensen heiligen maken en hoe heiligen gewone mensen 
blijken te zijn. Deze Broadway-hit is in het vijftigste 
sterfjaar van King voor het eerst in Nederland te zien. 
Met Joy Wielkens en Dennis Rudge. Regie door Teunkie 
van der Sluijs.

The Mountaintop 

Den Haag
vri jdag 5 oktober 



Fotografi e: Angela Tellier. Tekst: Marieke Veldema.
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De missie van grote 
zwarte leiders mag 
niet verloren gaan
Joy Wielkens

Joy Wielkens is zangeres en actrice en zij wil mooie 
verhalen vertellen om het gesprek over zwart en wit 
op een constructieve manier te voeren en met elkaar 
vooruit te komen, op weg naar gelijkheid.

“Ik speel in het toneelstuk The Mountaintop over de 
laatste dag van het leven van Martin Luther King. Dit 
jaar is het 50 jaar geleden dat hij werd vermoord, een 
herdenkingsjaar dus. Het stuk richt een spotlight op deze 
grote, zwarte, historische leider en daarom is het mooi 
dat het in de programmering van de Black Achievement 
Month staat. Ik ben blij dat we het hier gaan spelen, want 
stukken over zwarte thematiek of waarin zwarte mensen 
de hoofdrol spelen, zie je niet veel in de Nederlandse 
theaters.”

Het stokje overdragen
“Eigenlijk gaat het stuk over de dood. Wat doe je als 
de dood zich aankondigt en je bent er nog niet klaar 
voor? Zeker als je op aarde bent met zo’n grote missie 
als Martin Luther King. Hoe doe je afstand van die 
missie met het vertrouwen dat anderen het stokje zullen 
overnemen? De ‘Black Movement’ is nu ook in Nederland 
groot geworden. Daarmee is het overdragen van dat 
stokje en het vertrouwen dat anderen die fakkel gaan 
dragen een belangrijk element geworden. Ik hoop dat 
mensen dit uit het stuk halen. Dat wij allemaal, zwart en 
wit, een taak hebben om die fakkel verder te brengen.”

De missie is niet verloren
“Het klinkt cliché, maar wij hebben allemaal een 
verantwoordelijkheid om van de wereld een betere 
plek te maken, voor iedereen. Dat is niet gestopt bij de 
dood van Martin Luther King. De grote leider is dan wel 
vermoord, maar daarmee is de missie of de opdracht 
niet verloren gegaan. Wij allen hebben vandaag de 

dag nog steeds die missie, want we dealen gedeeltelijk 
nog met dezelfde problematiek. De Black Achievement 
Month werpt een spotlight op onderwerpen waar het 
niet altijd over mag gaan. We kiezen ervoor níet dat 
ondergeschoven kindje te zijn, maar het te belichten en 
te zeggen: ‘Kijk, er zijn heel veel Black Achievers die hele 
goede dingen doen, maar die veel te weinig aandacht 
krijgen. Wij zetten ze allemaal in de schijnwerpers, zodat 
ze zichtbaar worden.’ Die positieve zichtbaarheid is 
belangrijk om ook ons zelf te empoweren.”

Wat is de volgende stap?
“Het einddoel is gelijkheid, maar ik weet niet of dat er 
ooit is geweest. We weten en willen te weinig weten 
van elkaar en daardoor is er onbegrip. Ik denk dat 
we kritischer en eerlijker moeten kijken naar wie we 
zelf zijn, wit, zwart, rood en geel. Dan durven we ook 
eerlijker te kijken naar de ander. We moeten durven 
zien omdat we anders dit gesprek blijven voeren. 
Mensen zoals ik hebben er direct onder te leiden dat 
we als gemeenschap niet vooruit komen. Dit is een 
probleem van ons allemaal, al kunnen sommigen het zich 
permitteren hun ogen te sluiten. Ik zie eruit zoals ik eruit 
zie. Ik kan mijn ogen wel sluiten, maar dat werkt niet. Dat 
wil ik ook niet. Daar zou niemand mee geholpen zijn. Ik 
ben een zichtbaar persoon en heb een vak waarmee ik 
veel kan laten zien. Ik voel de verantwoordelijkheid om er 
iets mee te doen. De kinderen van de toekomst moeten 
de fakkel overnemen in die tocht naar verbetering, 
vooruitgang, diversiteit en uiteindelijk naar gelijkheid. 
Ik hoop op een betere wereld voor hun, want we zijn er 
nog niet.”

De voorstelling The Mountaintop is tijdens de Black 
Achievement Month te zien op vrijdag 5 oktober in het 
Theater aan het Spui in Den Haag om 20.15 uur. 
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Locatie:   Open Space Contemporary Art Museum 
(OSCAM)

Adres:  Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam
Prijs: Gratis entree
Aanvang:  17.00 uur
Duur:  3 uur, zonder pauze
Aanmelden vooraf via www.facebook.com/
openspacecontemporaryartmuseum 

‘Het Gezicht van Amsterdam’ is de start van een 
serie fotoportretten gebaseerd op historische fi guren 
met een donkere huidskleur. Mensen van nu worden 
geportretteerd alsof zij net uit het verleden zijn gestapt. 
Voor even spelen ze de rol van Elisabeth Samson of 
Cupido en Sideron. 

Jörgen Tjon A Fong (Urban Myth) is door OSCAM 
uitgenodigd als curator van het project. Hij presenteert 
de bijzondere beelden en verhalen in een tentoonstelling 
bij Open Space Contemporary Art Museum in 
samenwerking met Amsterdam Museum.

Kijk je naar historische kunst in musea dan is het even 
zoeken naar diversiteit. Tegelijkertijd ontdekken we 
steeds meer verhalen om te vertellen; van de Surinaamse 
Elisabeth Samson bijvoorbeeld, die in de 18e eeuw een 
plantage bezat, tot de Afro-Amsterdammers, die in de 
17e eeuw in de Jodenbreestraat woonden. Zij zijn nooit 
geportretteerd tijdens hun leven omdat dat simpelweg 
te duur was. 

Portretten zijn belangrijk; ze helpen je om een 
voorstelling te maken van een persoon en dat gaat 
verder dan gelijkenis. Zo schilderde de Surinaamse 
kunstenaar Ken Doorson een fi ctief portret van Jacoba 
Paulina Huizum, waarmee hij een verhaal vertelt over de 
slavernijgeschiedenis. Het kunstwerk is sinds 2016 te zien 
in het Amsterdam Museum. 

Het Gezicht van Amsterdam brengt op een verfrissende 
manier belangrijke rolmodellen in beeld. De 
tentoonstelling is van 1 t/m 31 oktober te zien.

Locatie:  Theater aan het Spui
Adres:  Spui 187, 2511 BN Den Haag
Prijs:  zie www.hnt.nl 
Aanvang:   Afrovibes Festival: 17.00 uur

Marrondag: 18.00 uur
Back: 20.30 uur

Duur:  4,5 uur, inclusief pauze

Marrondag
‘De Dag van de Marrons’ is een belangrijke 
herdenkingsdag voor afstammelingen van West-
Afrikanen – de Marrons - die door slavenhalers naar 
Suriname zijn gebracht. Stichting Kula Skoro brengt 
jaarlijks een nieuw theaterstuk uit dat inzicht geeft in 
de Surinaamse Marroncultuur. Een cultuur die ook wel 
het best bewaarde stukje Afrika buiten Afrika wordt 
genoemd. 

Het stuk ‘De Aluku’s’ gaat over Boni, Baron en Jolicour 
- vrijheidsstrijders van bijna mythische proporties - over 
Aluku - de vaderfi guur die de leefgemeenschap stichtte 
- én over de vrouwen die deze gemeenschap draaiende 
hielden. Kula Skoro brengt met het stuk een ode aan 
deze belangrijke vrouwen!

Tijdens de Marrondag wordt er ook een Tori Wowojo 
gehouden – een verhalenmarkt. Sophia Jonker nam 
verhalen van Marrons op en verwerkte ze in een 
kunstinstallatie. Zet een koptelefoon op en luister naar 
de verhalen onder het genot van een handmassage.

Back
‘Back’ is een dansvoorstelling van het Forgotten Angle 
Collective uit Zuid-Afrika over de mogelijkheid en 
onmogelijkheid van mensen om samen te zijn en te 
delen. Back gaat over de niet ingeloste verlangens van 
mensen naar verbondenheid: met een plek, een land, 
met een ander. Een wervelende dansvoorstelling met 
vier dansers die gaat over de strijd om los van elkaar te 
komen. 

OSCAM x Amsterdam Museum x 
Urban Myth:

 opening 
Het Gezicht 
van Amsterdam
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Den Haag
zaterdag 6 oktober

amsterDAM
zaterdag 6 oktober  

Afrovibes 
Festival: 
Marrondag 
+ Back 
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Locatie:  Theater Zuidplein
Adres:  Zuidplein 60-64, 3083 CW Rotterdam
Prijs:  € 22,50
Inloop:  19.00 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  90 minuten + pauze

Oscar Harris was in de jaren zeventig de bekendste 
Surinaamse artiest van Nederland. Hij kwam in 1963 
naar Amsterdam om te studeren en sloot zich in 1965 
als zanger aan bij de band The Twinkle Stars. De single 
‘Soldier’s Prayer’ werd hun grootste succes. Maar liefst 15 
weken stonden ze ermee in de hitlijsten, waarvan twee 
weken op nummer 1 in de Daverende Dertig. Hits als 
‘Clap Hands for Baby’, ‘Since I met you Babe’ en ‘Disco 
Calypso’ volgden snel.

In 1973 verlaat Oscar de groep om een solocarrière te 
beginnen. Hij wordt gevraagd voor gastoptredens in 
Bulgarije, Luxemburg en Oostenrijk en zijn tournees in 
Duitsland, Scandinavië, Frankrijk en zelfs Turkije zijn een 
daverend succes. 

Oscar Harris is een levende muzieklegende die een 
eerbetoon dik verdient! Tijdens deze avond geniet je van 
de heerlijke muziek van The Twinkle Stars en van Oscar’s 
solowerk. Aan dit programma werken topartiesten 
en –musici mee als Denise Jannah, Leslie Vos, John 
Oldenstam en Ronald Snijders. Uiteraard is Oscar zelf 
ook aanwezig tijdens deze prachtige avond! 

Ode aan 
Oscar Harris 

Rotterdam
zaterdag 6 oktober

fotograaf: Pascal Bottenheft/Dutch Favorite Music 

Locatie:  Theater aan het Spui
Adres:  Spui 187, 2511 BN Den Haag
Prijs:   zie www.hnt.nl 
Aanvang:  16.30 uur
Duur:  80 minuten

‘Reverse Colonialism’ van Ahilan Ratnamohan is 
een politieke performance waarin vier Afrikaanse 
Antwerpenaren het moeizame migratie-integratie 
dilemma proberen op te lossen. Hun antwoord? Een 
nieuw land voor Afrikaanse Europeanen en Europese 
Afrikanen, waarin ze zélf de normen bepalen. 

De zoektocht naar deze utopische staat verloopt via een 
geanimeerd debat, waarbij het publiek via stembordjes 
de uitkomst mee bepaalt. Na afl oop van de voorstelling 
vindt er een nagesprek plaats in de foyer. 

Afrovibes Festival: 
Reverse 
Colonialism

Den Haag
zondag 7 oktober  



Locatie:   Tropenmuseum
Adres:    Linnaeusstraat 2, 1092 CK 

Amsterdam
Prijs rondleiding:  € 2,00 (exclusief museumentree)
Prijs museumentree:   € 15,00 (regulier), € 8,00 

(kinderen 4-18), € 8,00 
(studenten), € 7,00 (CJP), gratis 
(museumkaart, kinderen 0-3)

Aanvang:   14.00 uur
Duur:   1 uur, zonder pauze
Graag vooraf aanmelden via www.tropenmuseum.nl 

In de vaste tentoonstelling ‘Heden van het 
Slavernijverleden’ maak je kennis met de (actuele) 
erfenissen van slavernij en kolonialisme in Nederland. 
Je wordt rondgeleid door experts van Decolonize The 
Museum, The Black Archives of het Tropenmuseum zelf. 
Deze drie organisaties staan midden in het debat en 
geven hun persoonlijke visie op de tentoonstelling. 

Met de experts bekijk je hedendaagse en historische 
collectiestukken over slavernij en het verzet tegen die 
slavernij, boeken uit The Black Archives en foto’s van 
protesten vanaf de jaren zeventig. Daarnaast luister je 
naar de persoonlijke verhalen van tot slaaf gemaakten 
en hun nazaten.

Rondleiding 

Heden van het 
Slaverni jverleden
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Amsterdam
zondag 7, 14, 21 en 28 oktober

fotograaf: Kirsten van Santenfotograaf: Angela Tellier

Locatie:  Centrale OBA
Adres:  Oosterdokskade 143, 1011DL Amsterdam
Prijs:  € 15,00 (regulier), € 7,50 (OBA-pas)
Inloop:  14.30 uur
Aanvang:  15.00 uur
Duur:  1 uur, zonder pauze

Konfo is een muziek- en dansvoorstelling van 
theatergezelschap Untold over spirituele kracht in de 
verschillende fases van geestelijke ontwikkeling. Dat 
wordt uitgebeeld met Afrikaanse en Afro-Caraïbische 
dans, muziek, symboliek en zang. 

Speciaal voor de Black Achievement Month is er in 
opdracht van de OBA een kinderversie van deze 
voorstelling gemaakt: Konfo Junior (6+) die op zondag 7 
oktober in première gaat. Eindregie: Yahmani Blackman. 
Choreografi e: Desta Deekman. Muziek: Orlando Ceder. 
Artistieke leiding: Otmar Watson. Meer info en kaarten 
via www.oba.nl/konfojunior. 

Untold zet dans en theater in om Afro-Nederlandse 
jongeren te laten zien hoe waardevol hun identiteit 
en cultuur is. De producties worden uitgebeeld in 
een diversiteit aan Afrikaanse en Afro-Caraïbische 
dans- en muziekstijlen. Untold houdt zich ook 
veelvuldig bezig met empowerment en culturele 
uitwisselingsprogramma’s.

Amsterdam
zondag 7 oktober

Konfo Junior (6+) 

fotograaf: Ptah Ankh Re
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Locatie:  De Rode Hoed
Adres:  Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Prijs:   € 5,00 (regulier + drankje), € 2,50 (CJP/

Stadspas/student + drankje)
Inloop:  19.30 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  2 uur, inclusief pauze

Skin Deep is een reeks talkshows waarin het gesprek 
over zwart en wit in Nederland wordt verdiept. Met 
bekende en nieuwe gezichten worden zowel lastige als 
luchtige onderwerpen onderzocht. Het tweede seizoen 
van Skin Deep start tijdens de Black Achievement Month.

Gesprekken over huidskleur zijn vaak explosief, 
emotioneel of ze worden vermeden. Mensen zijn 
bang het verkeerde te zeggen, ze zijn er klaar mee 
steeds hetzelfde te vertellen of ze voelen zich niet 
aangesproken. Het lijkt soms net alsof de onderlinge 
verschillen het onmogelijk maken om nog over dit 
onderwerp te praten. 

Skin Deep onderzoekt wat dit thema nou zo moeilijk 
maakt. Het ongemak wordt niet vermeden, maar juist 
benoemd en verkend. Door ervaringen uit te wisselen en 
inzichten te delen worden we beter in het voeren van dit 
stroeve gesprek. Skin Deep verdiept en laat ruimte over 
voor twijfel, frustratie en humor. 

Gespreksleider is presentator Andrew Makkinga. Check 
www.rodehoed.nl/skindeep voor een actueel overzicht 
van de gasten. 

Skin Deep 
amsterDAM
maandag 8 oktober 

Locatie:  Het Compagnietheater
Adres:  Kloveniersburgwal 50, 1012 CX Amsterdam
Prijs:  € 5,00 (regulier)
Aanvang:  19.30 uur
Duur:  1,5 uur, zonder pauze

‘LostWords: Man Up!’ is een bruisende talkshow over 
man zijn. De Don Juan, de testosteronbom, de happy 
hipster, de bad boy, de mooiboy: we kennen ze allemaal. 
Maar wat betekent het eigenlijk om man te zijn? 

Wat verwachten mannen van elkaar qua gedrag? En 
wat verwachten vrouwen van de man in een tijd van 
media-iconen als Beyoncé en Rihanna, die voortdurend 
verkondigen dat ze ‘independent women’ zijn. 

In LostWords zoeken de jongeren van LostProject – het 
huisgezelschap van de Tolhuistuin - naar woorden die 
gevonden willen worden. Woorden die stem geven aan 
hun leven in de grote stad anno nu en alle uitdagingen 
die daarbij komen kijken. Een avond vol dialoog, spoken 
word, muziek en theatrale performances, dit keer op 
locatie in hartje Amsterdam. Onder leiding van Priscilla 
Vaudelle en Tim van den Heuvel. LostWords is een co-
productie van Stichting Tolhuistuin & LostProject.

Amsterdam
woensdag 10 oktober

fotograaf: Tim Hillege

LostWords: 
Man Up!



Een viering van 
zwart genot
Hélène Christelle Munganyende 
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Hélène Christelle Munganyende is schrijver en 
politicoloog in opleiding. Ze publiceert over feminisme 
en de politieke emancipatie van zwarte millenials. 

“Ik zou mezelf omschrijven als politiek geëngageerde 
schrijver. Toen ik naar Brussel verhuisde vanuit Nederland 
om Politieke Wetenschappen te studeren, hoopte ik 
via Europese politieke instellingen verandering in de 
samenleving te kunnen brengen. Door de jaren heen 
realiseerde ik me dat invloed uitoefenen op het publieke 
debat, juist op lokaal niveau, een onmisbaar onderdeel is 
van maatschappelijke verandering. Een verscheidenheid 
aan zwarte stemmen in het publieke debat is dan wel 
noodzaak. Ik geloof erin dat als je mensen een podium 
biedt, een collectief aan stemmen door kan dringen tot 
de mensen, om zo tot collectieve oplossingen te komen. 
Ik was zelf een zwarte vluchteling uit Rwanda en heb 
met mijn ouders het hele documentatieproces van AZC 
tot naturalisatie moeten doorlopen. Omdat ik jong was 
toen ik hier kwam, verliep dat proces relatief snel. Dat 
geldt niet altijd voor vluchtelingen die hier, vaak onder 
nog precairdere omstandigheden, naar toekomen. 
Voor die verschillende belevenissen van zwart-zijn in 
Nederland wil ik aandacht vragen.”

Alledaags verzet
“Ik ben jong en ik weet niet welke kant mijn politieke 
of literaire interesses uit zullen gaan. Mijn doel is in 
ieder geval om maatschappelijke verandering teweeg 
te brengen en invloed uit te oefenen op beleid via 
alledaags verzet. Ik run samen met zeven vrouwen in 
Eindhoven de stichting IamSHERO, wij helpen jonge 
vrouwen van kleur in hun school en carrière loopbaan. Ik 
wil kansen delen met jonge meiden, die ik zelf niet altijd 
aangereikt heb gekregen.”

Niet alleen empoweren, maar co-creëren
“Co-creatie is voor mij de stap na empowerment. 

Wij hebben zelf in de posities die we bekleden en 
de instituten waarin we zitten, ook nog veel te leren. 
Wij hebben zelf in de posities die we bekleden en 
de instituten waarin we zitten, ook nog veel te leren. 
Daarom geloof ik vooral in de wisselwerking die ontstaat 
als verschillende mensen uit verschillende lagen van de 
samenleving met elkaar in gesprek gaan. Daar is het 
blootleggen van de verscheidenheid binnen de zwarte 
gemeenschap in Nederland voor nodig.” 

Vrijgevochten zwart, zorgeloos vrouw
“Er zijn veel vrouwen om me heen die mij inspireren. 
Zo maakt Ebissé Rouw van de Amsterdam University 
Press bijvoorbeeld zwart literair talent zichtbaar in 
de Nederlandse wereld van de letterkunde. Ze geeft 
begeleiding en biedt mensen uit de gemeenschap 
een podium. En ik kijk erg op tegen actrice en Black 
Achievement Month ambassadeur van 2017 Romana 
Vrede. Zij geeft op een geheel zorgeloze manier haar 
vrouw zijn, zwart zijn en queer zijn vorm. Wat zij doet 
is ‘zwart genot’ weer normaal maken. De dagelijkse 
beelden van zwarte mensen die wij voorgeschoteld 
krijgen, zijn vaak van zwarte pijn; migranten die 
de overtocht proberen te maken, politiegeweld in 
de Verenigde Staten, Nederland en Europa en de 
demonisering van zwarte vrouwen als Sylvana Simons 
in de media. Naast de taak om die problematiek 
continue te blijven benoemen, wil ik ook zwart genot 
meer gaan normaliseren. Hoe ziet zwart genot eruit? 
Wie zijn wij als mens in ons dagelijkse bestaan? Ik hoop 
dat de Black Achievement Month ons dichter bij een 
vrijgevochtenheid brengt, die zwart genot weer normaal 
maakt, doorvertaald naar onze dagelijkse levens.”

Celebrating Black Presence | opening Black Achievement 
Month | maandag 1 oktober | 19.30 uur | Internationaal 
Theater Amsterdam (voorheen Stadsschouwburg 
Amsterdam)



Fotografi e: Angela Tellier. Tekst: Marieke Veldema.
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Locatie:  Koninklijke Schouwburg
Adres:  Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag
Prijs:  € 10,00 - € 27,50 – zie www.hnt.nl 
Aanvang:  20.15 uur

“Ik wil niet laten zien dat de wereld kut is. Ik wil laten 
zien dat we elkaar hebben en dat dát de redding is. We 
moeten niet op zoek gaan naar de waarheid, maar naar 
elkaar.” Dat is precies wat regisseur Marcus Azzini met 
de voorstelling Allemaal Mensen gaat doen. 

Samen met een diverse groep podiumkunstenaars 
betreedt hij het toneel en maakt hij een 
gemeenschapshuis van de schouwburg. Wie ben jij, wie 
ben ik, wat houdt ons bezig en waarin kunnen we elkaar 
vinden? 

De voorstelling Allemaal Mensen van Toneelgroep 
Oostpool is onvoorspelbaar en beweegt mee met de 
actualiteit van de dag. Wat wél vaststaat is dat het over 
de mens gaat. Over jou. Over mij. Over de wereld om ons 
heen. Maak dit onvergetelijke avontuur mee en kom naar 
deze bijzondere avond! 

Allemaal 
Mensen 
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Den Haag
donderdag 11 oktober

fotograaf: Krista van der Niet

Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:  Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam 
Prijs:  € 13,50 (regulier), € 11,00 (CJP/65+)
 € 2,00 (Stadspas, alleen via kassa)
Inloop:  19.30 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  2 uur en 15 minuten, zonder pauze

Bijlmer Boekt! is een avondvullend programma vol 
literatuur, verhalen, muziek en feest in Amsterdam 
Zuidoost. Literaire voordrachten worden afgewisseld met 
spoken word, muziek, hiphop, stand-up comedy, dans en 
theaterperformances. 

Het thema van de Black Achievement Month ‘verzet’ 
staat centraal in deze editie. De line-up (ovb) bestaat 
uit Read My World-auteur Sema Kaygusuz, dichter 
Koleka Putuma, de Zuid-Afrikaanse toneelschrijfster 
en journaliste Sylvia Vollenhoven en Volkskrant-
columniste Harriet Duurvoort. Met muzikale 
ondersteuning van Pablo Nahar en een preview van de 
muziektheatervoorstelling Celia! van Urban Myth door 
Manoushka Zeegelaar Breeveld en Susan Visser. Check 
www.blackachievementmonth.nl voor de actuele line-up. 

Bijlmer Boekt! is een programma van SLAA, het Bijlmer 
Parktheater en schrijfster en presentatrice van de avond 
Christine Otten. Jörgen Tjon A Fong heeft de regie 
over deze speciale editie die tot stand is gekomen in 
samenwerking met het Read My World Festival en de 
Black Achievement Month. 

Bijlmer Boekt!

amsterDAM
woensdag 10 oktober   

Fotograaf: Milette Raats
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fotograaf: Tim Hillege

Locatie:   Hugo Olijfveldhuis
Adres:    Zeeburgerdijk 19A, 

1093 SK Amsterdam
Aanvangstijden:   zie www.blackachievementmonth.nl 

Tijdens de Black Achievement Month transformeert het 
Hugo Olijfveldhuis drie vrijdagavonden achter elkaar tot 
centrale ontmoetingsplaats en debatcentrum. 

Vereniging Ons Suriname, New Urban Collective, The 
Black Archives en Black Achievement Month presenteren 
tijdens deze bijzondere bijeenkomsten een verdere 
verdieping van diverse maatschappelijke thema’s. Een 
van de thema’s die aan bod komt is ‘homoseksualiteit in 
de zwarte gemeenschap’. We vertonen de fi lm ‘Aan niets 
overleden’ van regisseur en acteur Raymi Sambo. Deze 
artistieke fi lm wordt gespeeld door een volledig zwarte 
cast. Na afl oop vindt er een nagesprek plaats met onder 
andere Felix de Rooy, winnaar van de Lifetime Black 
Achievement Award.

Andere thema’s die centraal staan zijn onderwijs 
& wetenschap, ondernemerschap & carrière en 
kunst, cultuur & literatuur. Elke vrijdagavond krijgen 
toonaangevende sprekers de gelegenheid om met het 
publiek in gesprek te gaan over deze onderwerpen 
en over de toekomst van zwarte gemeenschappen in 
Nederland. Na afl oop is er tijd om te netwerken en te 
borrelen met elkaar. Bezoek onze vernieuwde website 
www.blackachievementmonth.nl voor een actuele line-up 
van de sprekers. 

Black 
Achievement 
Month 
Debatcentrum

amsterDAM
vrijdag 12, 19 en 26 oktober 

amsterDAM
zondag 14 oktober 

Locatie:  OBA De Pijp & CC Amstel
Adres:  Cullinanplein 1, 1074 JN Amsterdam
Prijs:   € 9,50 (regulier volwassene), € 7,50 (kind), 

€ 5,00 (met OBA-pas)
Inloop:  14.45 uur
Aanvang:  15.00 uur
Duur:  45 minuten, zonder pauze

Al jaren worden er verhalen verteld over de bijzondere 
en van origine Afrikaanse spin Anansi. Anansi zet de 
wereld op zijn kop door mensen, dieren en goden 
regelmatig op een verkeerd spoor te zetten. Hij krijgt 
daardoor vaak zijn zin. Rechtvaardigheid speelt een 
grote rol in de Afrikaanse Anansi-verhalen. Wie is er 
rechtvaardig? En hoe word je dat eigenlijk? 

In ‘Anansi en de Nieuwe Wereld’ nemen theatermakers 
Dorothy Blokland en Yahmani Blackman je mee in 
de reis van Anansi naar het westen. Een reis die niet 
kan worden verteld zonder die ene zwarte bladzijde 
van de geschiedenis aan te raken. Hoe heeft de 
slimme spin tussen de witte letters door zijn spel met 
rechtvaardigheid kunnen spelen? 

‘Anansi en de Nieuwe Wereld’ is een interactieve en 
humoristische voorstelling waarin kinderen worden 
uitgedaagd hun mening te geven over rechtvaardigheid 
en de manieren waarop je die kan krijgen. 

Anansi
en de Nieuwe Wereld (3+) 

fotograaf: Angela Tellier

Aan niets overleden



Fotografi e: Angela Tellier. Tekst: Marieke Veldema.
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Plaats zwarte makers 
meer op een voetstuk 
Gershwin Bonevacia

Gershwin is filosoof, schrijver en dichter - we kennen 
hem van voordrachten voor de VPRO, NOSop3 en de 
Erasmus Universiteit. In 2017 is hij de Academie voor 
Poëzie gestart om jonge dichters op weg te helpen en 
in januari verscheen zijn gedichtenbundel ‘Ik heb een 
fiets gekocht’. Dit jaar is hij één van de ambassadeurs 
van de Black Achievement Month.

“Ik denk dat ik mezelf kan omschrijven als een zwarte 
Nederlander, filosoof en dichter. Het feit dat ik zwart ben, 
maakt dat ik anders schrijf, het feit dat ik Nederlander 
ben, maakt dat ik anders schrijf, het feit dat ik dichter 
ben, maakt dat ik anders schrijf én het feit dat ik filosoof 
ben, maakt dat ik anders schrijf. Als één van die vier 
elementen was weggevallen, was ik een ander persoon 
geweest. Dit jaar gaan mensen me anders zien dan 
ze gewend zijn. Ik kruip voor het eerst in de huid van 
iemand anders, van Martin Luther King en op die manier 
open ik de Black Achievement Month. Dat vind ik best 
spannend. Ik ben heel benieuwd.”  

Die activistische houding heb ik ook
“Martin Luther King is voor mij echt een rolmodel 
geweest, geworden. Afgelopen jaar heb ik de monoloog 
van King gedaan tijdens een theateravond in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam. Daarvoor heb ik een half jaar 
onderzoeken gedaan naar wie hij werkelijk was. Voor die 
tijd kende ik hem oppervlakkig. Ik had wel een boek van 
hem gelezen, maar echt in zijn huid kruipen, vraagt om 
veel meer diepgang. Ik heb veel over hem geleerd, hoe 
hij was en hoe hij dacht en daarom is hij nog meer een 
rolmodel voor mij geworden dan hij al was. Eén van zijn 
uitspraken past zo goed bij de fase in mijn leven nu: ‘Er 
was een tijd waarin zwarte mensen dansten, ook als er 
geen muziek was, en lachten, ook als er geen grappen 
verteld werden. Maar die dagen zijn voorbij. We hebben 
onze waardigheid gevonden en geven die niet meer 
prijs.’ Die activistische houding heb ik zelf ook. Ik wil 
nu gewoon serieus genomen worden. Die zin heeft mij 
sterker in mijn schoenen doen staan.”

Laat de media de framing veranderen
“Zwarte mensen mogen er veel meer ‘zijn’, veel meer 
in de spotlights staan. De mainstream media kunnen 
daar een belangrijke rol in spelen. Plaats zwarte makers, 
wetenschappers, kunstenaars en sporters op een hoger 

voetstuk, pas dan zal de framing rond zwarte mensen 
kunnen veranderen. Als de media zwarte mensen op een 
andere manier belichten, kan discriminatie en racisme 
tegengegaan worden. Of je het nu hebt over etnisch 
of institutioneel racisme of kinderen die massaal naar 
laag onderwijs worden gestuurd of arbeidsdiscriminatie. 
Noem maar op. Er zijn zoveel vormen van discriminatie. 
Puur op basis van huidskleur. De Black Achievement 
Month is belangrijk, noodzakelijk zelfs, om die framing 
te kunnen veranderen. Daarom mag er van mij veel meer 
aandacht komen, ook op de nationale tv.”

Black Achievement Month is van ons allemaal 
“Die framing maakt het voor zwarte mensen moeilijk om 
zichzelf te kunnen zijn. Je houdt met alles wat je doet 
altijd rekening of het past bij de normen en waarden van 
de witte Nederlanders. Daardoor ga je je heel strategisch 
bewegen, bijna spastisch. Het zou mooi zijn als de 
gehele zwarte gemeenschap Black Achievement Month 
gaat omarmen. Als iedereen zich in de programma’s kan 
herkennen, van laagopgeleid tot hoogopgeleid, vanuit 
verschillende disciplines en met diverse meningen, 
wordt de Black Achievement Month van ons allemaal en 
kunnen we samen een sterk blok vormen. Van daaruit 
nemen we anderen mee en brengen we de maatschappij 
in beweging. 

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om die dialoog en om 
samenkomen. Alleen heb ik niet zoveel verwachtingen 
van andere partijen of andere groepen. We moeten in 
onze eigen kracht gaan staan. Als die fundering solide is 
en onze normen en waarden krachtiger, dan kunnen wij 
ons meer vrijheid permitteren en dan kan niemand meer 
om ons heen.” 

Celebrating Black Presence - opening Black Achievement 
Month | Maandag 1 oktober | 19.30 uur | Internationaal 
Theater Amsterdam (voorheen Stadsschouwburg 
Amsterdam) | 

Martin Luther King  
Vrijdag 4 oktober | 19.00 uur | Theater De Krakeling 
Amsterdam (uitverkocht) | Zondag 14 oktober | 16.00 uur 
| Podium Mozaïek Amsterdam | Vrijdag 19 oktober | 
19.30 uur | Theater De Krakeling Amsterdam

23



Amsterdam den haag
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New Narratives tour  14:00 uur  Amsterdam Museum

Boem Bam! Bam!  Pakhuis De Zwijger

Anansi en de nieuwe wereld (3+)  15.00 uur  OBA De Pijp & CC Amstel

Heden van het Slavernijverleden  14:00 uur  Tropenmuseum Reverse Colonialism  16.30 uur        Theater aan het Spui

Harriet  20:15 uur  Muziekgebouw aan ‘t IJ

Skin Deep  20:00 uur  De Rode Hoed

New Narratives tour  14:00 uur  Amsterdam Museum Allemaal Mensen  20:15 uur            Koninklijke Schouwburg

Celebrating Black Presence  19:30 uur  Internationaal Theater Amsterdam

Black Achievement Month Debatcentrum  Hugo Olijfveldhuis

Boem Bam! Bam!  Pakhuis De Zwijger

Boem Bam! Bam!  Pakhuis De Zwijger Winnie (2017)  11:00 uur  Film          huis Den Haag

Martin Luther King  19.00 uur  Theater De Krakeling

The Mountaintop 20:15 uur            Theater aan het Spui

LostWords: Man Up!  19:30 uur  Het Compagnietheater

Familiedag NEMO (6+)  11:00 uur  NEMO Science Museum

Driving Miss Daisy  20:30 uur  DeLaMar Theater

Bijlmer Boekt!  20:00 uur  Bijlmer Parktheater

Martin Luther King uitverkocht  Theater De Krakeling

Driving Miss Daisy  20:30 uur  DeLaMar Theater

Heden van het Slavernijverleden  14:00 uur  Tropenmuseum

Konfo Junior (6+)  15:00 uur  Centrale OBA

Driving Miss Daisy  14.30 uur  DeLaMar Theater

Driving Miss Daisy  20:30 uur  DeLaMar Theater

Marrondag  17:00 uur  Theater         aan het Spui

Back  20:30 uur  Theater aan het      Spui

Opening Het Gezicht van Amsterdam  17:00 uur  Open Space Contemporary Art Museum

Martin Luther King  16.00 uur  Podium Mozaïek

An evening with Michaela DePrince  Foyer Nationale Opera & Ballet

do 4/10 

za 6/10 

zo 14/10 

zo 7/10 

wo 3/10 

ma 8/10 

do 11/10 

ma 1/10 

vrij 12/10 

za 29/09  

za 13/10 

vrij 5/10  

wo 10/10  



rotterdam utrecht

p
ro

g
ra

m
m

a
 o

ve
rz

ic
h

t

Ode aan Oscar Harris  20:00 uur  Theater Zuidplein

The Gospel According to André (2017)

16:30 uur  Filmtheater ‘t Hoogt 

The Gospel            According to André (2017)  13:30 uur  Filmhuis Den Haag
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Reverse Colonialism  16.30 uur        Theater aan het Spui

Allemaal Mensen  20:15 uur            Koninklijke Schouwburg

Winnie (2017)  11:00 uur  Film          huis Den Haag

The Mountaintop 20:15 uur            Theater aan het Spui

Marrondag  17:00 uur  Theater         aan het Spui

Back  20:30 uur  Theater aan het      Spui



Martin Luther King  19.30 uur  Theater De Krakeling

Boem Bam! Bam!  Pakhuis De Zwijger Let All Shine  13:00 uur  PEP Den Haag

Black Achievement MonthDebatcentrum  Hugo Olijfveldhuis

Black Young Achievers Showcase  20:00 uur  Bijlmer Parktheater Wo-Man  20:15 uur  Theater    aan het Spui

Wo-Man  20:15 uur  Theater    aan het Spui

The Rape of Recy Taylor (2017)  19:30 uur  De Balie

Heden van het Slavernijverleden  14:00 uur  Tropenmuseum Yamada (2018)  15:00 uur       Filmhuis Den Haag

The Rape of Recy Taylor (2017)  14:30 uur  LantarenVenster

Black Achievement Awards  20.00 uur  DeLaMar Theater

Workshop African Performance Arts (6+)  11.30 uur  OBA Buitenveldert en 14.30 uur OBA Banne

Nacht van de Geschiedenis  20:00 uur  Rijksmuseum

Workshop African Performance Arts (6+)  11.30 uur  OBA Amstel  14.30 uur  OBA Bijlmerplein

Maya Angelou: And Still I Rise  19:30 uur  De Balie

Workshop African Performance Arts (6+)  11.30 uur  OBA Geuzenveld en 14.30 uur OBA Mercat            or plein

Black Achievement Month Debatcentrum  Hugo Olijfveldhuis

LostProject: Man Down  20:30 uur  Het Compagnietheater

Workshop African Performance Arts (6+)  11.30 uur  OBA de Hallen  14.30 uur  OBA Javaplein

New Narratives tour  14:00 uur  Amsterdam Museum 

Black Excellence  20:00 uur  OBA Theater – Centrale OBA

De Toekomst van de Zwarte Identiteit  20:00 uur  De Balie – Grote Zaal

Zwart: Afro-Europese literatuur in Nederland  20:00 uur  De Nieuwe Liefde

Kunstenaars en verzet  14:00 uur  CBK Zuidoost

The Trial  20:00 uur  Bijlmer Parktheater

The Trial  20:00 uur  Bijlmer Parktheater

Heden van het Slavernijverleden  14:00 uur  Tropenmuseum

The Trial  15:00 uur  Bijlmer Parktheater

Welterusten Papa (2018)  15:00 uur  Rialto

Yamada (2018)  17:00 uur  Rialto

Felabration  19:30 uur  Paradiso Noord

Black Female Achievers  14:00 uur  W Hotel Amsterdam

PAPAPA  20:00 uur  Bijlmer Parktheater

Amsterdam den haag
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New Narratives tour  14:00 uur  Amsterdam Museum

Boem Bam! Bam!  Pakhuis De Zwijger



Winnie (2017)  16:45 uur  LantarenVenster

Yamada (2018)  19:00 uur  Filmtheater ’t Hoogt

Maya Angelou: And Still I Rise (2016)  14:30 uur  LantarenVenster

The Gospel According to André (2017)  16:45 uur  LantarenVenster

The Rape of Recy Taylor (2017)  14:30 uur  LantarenVenster
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Wo-Man  20:15 uur  Theater   aan het Spui

Wo-Man  20:15 uur  Theater   aan het Spui

Yamada (2018)  15:00 uur      Filmhuis Den Haag

Workshop African Performance Arts (6+)  11.30 uur  OBA Geuzenveld en 14.30 uur OBA Mer            or plein



Locatie:  Foyer Nationale Opera & Ballet
Adres:  Amstel 3, 1011 PN Amsterdam
Voor aanvangstijden en kaartverkoopinformatie check 
www.blackachievementmonth.nl 

Het Nationale Ballet presenteert een avond die volledig 
in het teken staat van soliste Michaela DePrince. Tijdens 
deze avond danst ze een aantal werken, wordt er een 
kort videoportret over haar vertoond en is er een Q&A.

Michaela DePrince is afkomstig uit Sierra Leone en 
opgegroeid in de Verenigde Staten. Samen met haar 
adoptiemoeder, Elaine DePrince, schreef ze het boek ‘Ta-
king Flight: From War Orphan to Star Ballerina’ - in het 
Nederlands vertaald als ‘Ze noemden me duivelskind’. 
Op stapel staat een speelfi lm die Madonna gaat maken, 
geïnspireerd op en door het levensverhaal van Michaela. 
Onlangs was ze nog te zien als één van de sterren in de 
nieuwe video ‘Lemonade’ van Beyoncé. 

In 2013 begon Michaela haar carrière in Nederland als 
lid van de toen net opgerichte Junior Company van Het 
Nationale Ballet. In augustus 2014 kwam ze in dienst bij 
Het Nationale Ballet als élève. Een jaar later werd ze be-
vorderd tot coryphée, in 2016 tot grand sujet en aan het 
eind van datzelfde jaar tot tweede soliste. Sinds 2016 is 
ze ambassadeur van War Child en in 2017 was ze tevens 
ambassadeur én schitterde ze op de cover van het pro-
grammaboekje van de Black Achievement Month. 

Locatie:  De Balie – Grote Zaal
Adres:   Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR 

Amsterdam
Prijs:  € 12,50 (regulier), € 10,00 (met korting)
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  2 uur, zonder pauze

Terwijl het koloniale verleden, de slavernijgeschiedenis 
en het racisme in Nederland nog altijd doorwerken, komt 
er tegelijkertijd een gesprek op gang in de samenleving 
over wat het betekent om van kleur te zijn. Hoe borduren 
we daar op voort en hoe kijken we naar de toekomst? 
Op die vragen proberen we antwoord te vinden tijdens 
deze lezing in De Balie (inclusief nagesprek). 

De zwarte identiteit is - zoals alle identiteiten - pluriform 
en moeilijk onder één noemer te vangen. De Brits-
Amerikaanse schrijfster van Ghanese en Nigeriaanse 
oorsprong Taiye Selasi en hoofdspreker van deze avond 
spreekt uit naam van ‘multifocale’ mensen, die zich 
thuis voelen in het land waarin ze zijn opgegroeid, de 
stad waarin ze nu wonen en misschien nog wel een 
paar plekken. Ook in Nederland is die meerstemmigheid 
en toekomstgerichtheid te zien. De bundel ‘Zwart’ 
die onlangs verscheen, samengesteld door Vamba 
Sherif en Ebissé Rouw, onderzoekt de Afro-Europese 
identiteit. Tijdens deze avond onderzoeken we die 
meerstemmigheid en de toekomst van de zwarte 
identiteit.

Locatie:  De Nieuwe Liefde
Adres:  Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam
Prijs:   € 12,50 (regulier + drankje), 

€ 10,00 (CJP/Stadspas/student + drankje)
Inloop:  19.30 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  2 uur, inclusief pauze

Wie zijn de ‘Black Achievers’ in de Nederlandse letteren? 
Traditiegetrouw ligt de nadruk op Afro-Surinaamse en 
Afro-Caraïbische auteurs en dat terwijl een aanzienlijk 
deel van zwarte Nederlanders afkomstig is uit Afrikaanse 
landen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel schrijvers met hun 
wortels in Sub-Saharaans Afrika. 

In Nederland is er weinig besef over de aanwezigheid 
van deze groep, laat staan dat er in de media aandacht 
is voor hun specifi eke perspectieven. Aan de hand 
van Afro-Europese literatuur gaan we met schrijvers, 
denkers en publicisten dieper in op panafrikanisme, 
cultural appropriation en de (onder)vertegenwoordiging 
van Afrikaanse stemmen binnen de Nederlandse Afro-
gemeenschap.

An evening with

Michaela
DePrince 
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Amsterdam
dinsdag 16 oktober

Amsterdam
zondag 14 oktober   

fotograaf: Jade Young

De Toekomst van de Zwarte Identiteit 

Zwart: Afro-Europese literatuur in Nederland 



29

Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:  Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Prijs:  € 13,50 (regulier)
 € 2,00 (Stadspas, alleen via kassa)
Inloop:  19.00 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  90 minuten, zonder pauze

Tijdens de Black Young Achievers Showcase tonen 
talenten en professionals hun achievement op het 
gebied van educatie, empowerment, talentontwikkeling 
én podiumkunsten. Dit jaar staat de Hiphop Evolution 
Showcase in de spotlight. 

De voorstelling Hiphop Evolution Showcase brengt 
dans, storytelling, spoken word, rap, scratchen en graffi  ti 
samen en laat zo de lange reis zien die Hiphop heeft 
afgelegd. Een wereld zonder Hiphop is nu niet meer voor 
te stellen, toch is het ooit anders geweest! 

Waar is Hiphop geboren en welke ontwikkeling heeft 
het doorstaan? En waarom gaan Hiphop en activisme 
hand in hand? Talentvolle dansers, storytellers, rappers, 
graffi  ti artiesten en een DJ vertellen dit verhaal vol 
passie en plezier. ’s Middags wordt er voor jongeren een 
gratis seminar over de Afrikaanse oorsprong van Hiphop 
georganiseerd in het Bijlmer Parktheater door de OBA 
en Untold om 15.00 uur. 

Productie: Untold i.s.m. de OBA en Swazoom. Artistieke 
leiding: Otmar Watson. Regie: Dorothy Blokland. 
Choreografi e: Daphne Scheerlink. Spel: Gideon Everduim 
en Yahmani Blackman. Ondersteuning verhaallijn: Blaka 
Online.

Amsterdam
woensdag 17 oktober

fotograaf: Grassiela Watson

Black Young 
Achievers 
Showcase

Locatie:  Theater aan het Spui
Adres:  Spui 187, 2511 BN Den Haag
Prijs:   €14,50-€18,00 – zie www.hnt.nl
Aanvang:  20.15 uur

In WO-MAN van theatergezelschap Golden Palace 
onderzoeken twee actrices de relatie met hun vader: 
twee Caraïbische pioniers die een bestaan opbouwden 
in Nederland en een gezin stichtten. Maar ergens ging 
het mis. Want al zijn Dionne en Ritzah twee supersterke 
vrouwen, ze hebben toch een zwakke plek: omgaan met 
mannen. 

WO-MAN is een fysieke voorstelling vol humor, tragiek 
en gender-stress, waarin de hoofdrolspeelsters op 
zoek gaan naar het evenwicht tussen mannelijkheid en 
vrouwelijkheid. Spel: Ritzah Statia en Dionne Verwey. 
Concept en regie: Ingrid Kuijpers.

WO-MAN 

Den Haag
woensdag 17 en 
donderdag 18 oktober 



Het moederschap is 

een prachtige, maar 

avontuurli jke rol 
Giovanca

30

Giovanca is zangeres, columnist en presentatrice en 
sinds twee jaar een toegewijde moeder.

“Ik heb ongelooflijk veel respect voor vrouwen die zowel 
binnenshuis als buitenshuis succesvol zijn, ongeacht 
het werk wat ze doen. Dat vind ik zo’n achievement! Ik 
vind het geweldig om moeder te zijn. Mijn dochter is 
behoorlijk avontuurlijk en af en toe voer ik van die echte 
peuterdiscussies. Volgens mijn moeder lijkt mijn dochter 
op mij toen ik klein was, alleen was ik veel gehoorzamer. 
Mijn kind is een kleine rebel. Dat is een uitdaging, maar 
juist die uitdagingen vind ik tegelijkertijd één van de 
mooiste dingen van het moederschap.” 

Gefocuste moeder
“Aanvankelijk vond ik het lastig om mijn werk te 
combineren met het moederschap. Ik doe zoveel 
verschillende dingen: zingen, columns schrijven, 
presenteren, modellenwerk en ik wilde na de bevalling 
meteen weer de bühne op, meteen weer alles 
aanpakken, meteen een album schijven. Maar ik heb 
alles op een lager pitje gezet om een gefocuste moeder 
te kunnen zijn. Ik vond dat in het begin best wennen, 
maar anderhalf jaar later heb ik een balans gevonden. 
Ik treed nu één á twee keer per maand op, heb een 
televisieprogramma bij de VPRO en schrijf columns. Dat 
geeft mij zoveel rust!”
 
Verschillen mogen er zijn
“Naast cardioloog Hariëtte Verweij, die ik al heel lang 
volg, is Diana Ross het ultieme rolmodel voor mij. Ze is 
mooi, een diva, een pionier en niet perse een doorsnee 

zwarte stem. Het was een eigenzinnige vrouw. Anders. 
Ik hou van haar boodschap: ‘It is ok to be different’. Toen 
zij helemaal ‘on top of her game’ was en kinderen kreeg, 
heeft zij ook een paar jaar passen terug gedaan en voor 
haar kinderen gekozen, om vervolgens weer fabuleus 
door te gaan.”
 
Terug naar de roots
“Samen met onder andere Tamara Nivillac treed ik op 
tijdens de opening van de Black Achievement Month als 
Ladies of Tambu. We duiken in onze roots, want dat is 
waar we vandaan komen. Dat omvat ook de wegen die 
we bewandeld hebben en de bagage die we onderweg 
hebben meegekregen. Een cumulatie van alles.”
 
Wat laat ik haar zien?
“Ik hoop dat ik voor mijn dochter net zo’n rolmodel kan 
zijn, als mijn moeder dat voor mij was. Ik kan altijd een 
beroep op haar doen. Zij wist ook vroeger altijd het 
juiste te zeggen en hulp te bieden waar en wanneer 
ik dat nodig had. Nu ik zelf moeder ben, zie ik hoe 
waardevol dat is, die kracht. Ik denk nu bewust na over 
wat ik doe. Wat kan ik voor mijn dochter betekenen, wat 
draag ik bij, wat laat ik na en wat wil ik haar laten zien? 
Ook zij moet straks heel trots op haar moeder kunnen 
zijn.”

Celebrating Black Presence | opening Black Achievement 
Month | maandag 1 oktober | 19.30 uur | Internationaal 
Theater Amsterdam (voorheen Stadsschouwburg 
Amsterdam) 



Fotografi e: Angela Tellier. Tekst: Marieke Veldema.
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Locatie:  W Hotel Amsterdam
Adres:  Spuistraat 175, 1012 VN Amsterdam
Prijs:  Gratis entree
Inloop:  13.30 uur
Aanvang:  14.00 uur
Duur:  4 uur, inclusief pauze
Aanmelden via www.eventbrite.nl (vanaf 1 september en 
vol=vol)

Black Female Achievers vindt dit jaar voor de tweede 
keer plaats in het W Hotel Amsterdam. Zwarte vrouwen 
staan centraal tijdens dit inspirerende event. De spre-
kers en performers leveren allemaal een bijdrage aan de 
Nederlandse samenleving en presenteren zichzelf op een 
unieke manier aan het publiek.

Er zijn massa’s zwarte vrouwen die een positieve bij-
drage leveren aan de Nederlandse samenleving op het 
gebied van literatuur, wetenschap, technologie, zakenle-
ven, maar ook binnen hun eigen leefgemeenschap door 
middel van sociaal maatschappelijke projecten. Black 
Female Achievers biedt deze vrouwen een podium en 
zorgt ervoor dat ze met elkaar in gesprek kunnen gaan. 
Centrale vraag: ‘Wat moeten ze doen om zich beter te 
profi leren in hun werk en binnen de Nederlandse samen-
leving?’ 

Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:  Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Prijs:  € 13,50 (regulier), € 11,00 (CJP/65+)
 € 2,00 (Stadspas, alleen via kassa)
Aanvang:   20.00 uur (19 + 20 oktober), 15.00 uur 

(21 oktober)
Duur:  75 minuten, zonder pauze
Volledig Engelstalige voorstelling

Theatergezelschap MENonBLACK speelt een voorstelling 
gebaseerd op Franz Kafka’s roman ‘Het Proces’ uit 
1914. Dit stuk is een snelle bewerking van het klassieke 
Europese boek in een tijd waarin de angst en haat jegens 
vreemdelingen en buitenstaanders toe lijkt te nemen. 

‘The Trial’ neemt je mee op een mysterieuze zoektocht 
naar de waarheid achter de arrestatie van Josef K. Deze 
is zich niet bewust van de misdaden die hij heeft begaan 
en hij leeft daardoor met een constant gevoel van 
ongerustheid. 

De voorstelling wordt gespeeld door drie Ghanese 
acteurs: Dr. So, Jeneral Ntatia en Yibor Kojo Yibor. 
‘The Trial’ is een somber verhaal afgewisseld met een 
rijp gevoel voor humor en ondergedompeld in rauwe, 
minimalistische verlichting. Regie is in handen van Simon 
Eifeler. De voorstelling wordt volledig in het Engels 
gespeeld.

Black Female Achievers 
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Amsterdam
vrijdag 19, zaterdag 20 en 
zondag 21 oktober

Amsterdam
vrijdag 19 oktober   

The Trial (EN)
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Locatie:  CBK Zuidoost
Adres:  Anton de Komplein 120, 1102 DR Amsterdam
Prijs:  Gratis entree
Aanvang:  14.00 uur
Duur:  2 uur, zonder pauze

CBK Zuidoost organiseert een kunstcafé in het kader van 
de Black Achievement Month met als titel ‘Kunstenaars 
en verzet’. Daarin wordt het centrale thema van deze 
maand ‘verzet’ bekeken vanuit het perspectief van 
beeldende kunstenaars en hun actuele werk. 

‘Verzet’ wordt deze middag in de breedste zin van het 
woord opgevat: ook commentaar en (maatschappij)
kritiek vallen hieronder. De presentatie is in handen 
van journaliste en programmamaker Nicole Terborg. 
Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Brian Elstak, Raul 
Balai en Sara Blokland. Zij presenteren kunst en 
projecten waarin verzet een rol spelen. De volledige line-
up vind je op www.blackachievementmonth.nl. 

Amsterdam
zaterdag 20 oktober

Kunstenaars 
en verzet 

Locatie:  PEP Den Haag
Adres:  Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag
Prijs:  Gratis entree
Inloop:  12.00 uur
Aanvang:  13.00 uur
Duur:  7 uur, inclusief pauze
Graag vooraf aanmelden via www.ocan.nl 

Netwerkevenement ‘Let All Shine’ van Stichting Ocan 
schenkt dit jaar aandacht aan de bijzondere bijdrage 
die de oude generatie Afro-Caribisch talent aan de 
Nederlandse samenleving heeft geleverd. Het laat 
daarnaast zien wat het maatschappelijk middenveld – de 
civil society – kan verwachten van de jonge generatie. 

Maatschappelijke instellingen, belangenorganisaties 
en vrijwilligersorganisaties zijn vaak gebaat bij een 
frisse blik met betrekking tot hun ambities, visie en 
missie. Het valt op dat jonge talenten en professionals 
van Afro-Caribische afkomst vaak moeite hebben om 
geselecteerd te worden voor bestuursfuncties of posities 
bij Raden van Toezicht. Vaak heeft dat te maken met 
een gebrek aan sociale netwerken en kennis, maar ook 
racisme, discriminatie en stereotypering spelen een rol. 

Tijdens ‘Let All Shine’ kunnen Afro-Caribische 
jongvolwassenen hun talenten etaleren en in gesprek 
gaan met bestuurders, oprichters van succesvolle ANBI-
organisaties, leden van Raden van Toezicht en andere 
rolmodellen. Ze nemen plaats aan een door hun gekozen 
‘thematafel’ en komen zo in contact met de experts van 
hun voorkeur. Na 40 minuten schuiven ze door naar een 
nieuwe tafel voor een nieuw gesprek. Aan het einde van 
deze inspirerende middag worden parels uit de Afro-
Caribische gemeenschap erkend voor hun waardevolle 
inzet voor de samenleving.

Let All 
Shine 

Den Haag
zaterdag 20 oktober   



Fotografi e: Angela Tellier. Tekst: Marieke Veldema.

34



’Writing for my life, 
because I’m scared 
of a day job’
akwasi

Akwasi is dichter, verhalenverteller en oprichter van 
hiphopformatie Zwart Licht. Daarnaast heeft hij een 
eigen platenlabel Neerlands Dope en is hij een graag 
geziene gast in De Wereld Draait Door. 

 De Nacht van de Geschiedenis
“Ik ben een creëerder. In mijn hoofd wek ik dingen 
op en ik breng ze via mijn pen tot leven. Dat kan een 
rap of een theatervoorstelling zijn, maar ook een tv-
programma, een dichtbundel of een film. Tijdens de 
Black Achievement Month ben ik te zien in de Nacht 
van de Geschiedenis. Er zijn bepaalde feiten uit de 
geschiedenis die onder het tapijt worden gemoffeld. Dit 
is ook de inspiratie voor mijn gedichtenbundel ‘Laten we 
het er maar niet over hebben’ die in oktober uitkomt. Ik 
heb het daarin over ongemakkelijke situaties, schaamte 
en onbehagen. Maar ook over taboes, onder andere de 
zwarte bladzijden van de Nederlandse geschiedenis over 
wat Nederland over zee heeft uitgespookt. Nederlanders 
weten niet wat voor mensen Michiel de Ruijter, Peter 
Stuyvesant of Jan Pieterszoon Coen waren. Dat waren 
piraten. Ik kom oorspronkelijk uit Ghana en voor de 
mensen daar zijn deze figuren, waar nu nog straten naar 
zijn vernoemd, echte misdadigers. Je moet beide kanten 
van het verhaal kennen om het totale verhaal te kunnen 
belichten. De Black Achievement Month geeft mensen 
een bredere horizon. In Londen leerde ik tijdens de Black 
History Month zoveel nieuwe dingen over de zwarte 
Britse geschiedenis. Dat was een eyeopener.”

Hiphop en history
“Als we het over geschiedenis hebben, is hiphop 
een belangrijke speler. Door hiphop ben ik sociaal 
bewuster geworden. Ik luister veel naar artiesten die een 
maatschappelijke waarde hebben, waardoor je zelf ook 
kritischer wordt. Dead Prez en zeker ook Public Enemy 
waren belangrijk voor mij. Via Dead Prez leerde ik Marcus 
Garvey kennen, hij was een voorloper van Malcom X en 

Martin Luther King. Dat heb ik niet uit de schoolboeken, 
dat weet ik dankzij hiphoplyrics. Het is een soort oral 
history.” 

Grote inspirators
“De levenslessen en filosofie van Marcus Garvey hebben 
mij geïnspireerd. Net als die van 2Pac. Ik denk dat ik mijn 
veelzijdigheid onbewust van hem heb meegekregen. 
Wat hij deed, deed hij met passie, in iedere discipline, 
of het nu ging om film, gedichten of muziek. Rapper 
Common schreef ooit: ‘Writing for my life, because I’m 
scared of a day job.’ Die zin is inmiddels in mijn ziel 
getatoeëerd. Mensen die alles kunnen en veel dingen 
doen, inspireren mij net als ondernemers en mensen 
met een independent lifestyle, zoals Kanye West, maar 
ook Ali Niknam van Bunq, Richard Brandson en Jamal 
Edwards van het Engelse SBTV. Hij begon ooit met het 
filmen van vossen en heeft nu een imperium. Dat soort 
verhalen vind ik inspirerend.” 

Rolmodel zijn
“Ik kon me vroeger niet voorstellen dat ik een rolmodel 
zou zijn voor anderen. Ik was heel stil en viel niet op. 
Als ik voor de klas iets moest zeggen, vond ik dat zo 
moeilijk dat ik niet uit mijn woorden kon komen. Nu zit 
ik aan tafel bij het best bekeken praatprogramma van 
Nederland. Dat is achteraf gezien best een raar contrast. 
Ik hoor vaak van mensen, jong en oud, dat ze het tof 
vinden wat ik doe, dat ik ze inspireer en dat ze door 
mij doen wat ze nu doen. Dat vind ik mooi. De Black 
Achievement Month is een inspirerende omgeving en 
mensen als Joy, Gikkels, Gershwin, Giovanca en Hélène 
daar moet je altijd je sensoren voor openhouden.” 

Akwasi is te zien en te horen tijdens de Nacht van de 
Geschiedenis | zaterdag 27 oktober | vanaf 20.00 uur | 
Rijksmuseum Amsterdam

35



Locatie:  Bijlmer Parktheater
Adres:  Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Prijs:  € 16,00 (regulier), € 13,50 (CJP/65+)
 € 2,00 (Stadspas, alleen via kassa)
Inloop:  19.30 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  75 minuten, zonder pauze

In PAPAPA nemen vijf performers afscheid van hun 
vader. Elk van hen doet dat op zijn eigen manier. 
Door hun vaders gezamenlijk te bezingen, aan te 
vallen, te spiegelen of te kijk te zetten, laten ze iets 
zien van de complexe familiebanden en hun eigen 
verantwoordelijkheden in het leven als volwassene.

Choreografe Alida Dors en theatermaker Tjon Rockon 
brachten het vijftal samen in een programma waarin zij 
met makers uit verschillende subculturen (b-boy battle, 
spoken word, Hiphop, mime, break, folk art) werken aan 
cross-overs en daarnaast nieuwe vormen van theater 
onderzoeken. 

PAPAPA is een muzikale voorstelling waarin het publiek 
met urban dance, live muziek, performance en spoken 
word wordt meegenomen in een groot afscheidsritueel 
voor de vaderfi guur. Met Pom Arnold, Wilson Almeida 
Duarte, Josimar Gomes, Alexa Hakkenbrak en Dionne 
Verwey.
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Amsterdam
zaterdag 20 oktober

fotograaf: Salih Kilic

PAPAPA
Locatie:  Paradiso Noord
Adres:  IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam
Prijs:  € 18,00
Inloop:  19.00 uur
Aanvang:  19.30 uur
Duur:  5,5 uur 

Wereldwijd vinden rondom Fela Kuti’s geboortedag 
feesten plaats ter ere van de ‘Godfather of Afrobeat’. 
Felabration in Paradiso Noord viert African Dance Music 
in de breedste zin. Verwacht traditionele afrobeat, 
highlife/disco, underground dance en afro-house. Met 
live optredens van onder meer Bixiga 70, Basa Basa en 
Nihiloxica en dj’s Roel de Boer, Rich Medina, Tien Son, KC 
the Funkaholic en The Djoon Experience.

De tienkoppige Braziliaanse band Bixiga 70 mixt cumbia, 
Guinese malinké, Braziliaanse candomblé en samba met 
afrobeat en seventies grooves. 

Basa Basa omschrijft zichzelf als ‘psychedelic disco 
power from Ghana’. Ze worden gezien als één van de 
meest cutting edge discobands uit de late jaren zeventig 
en begin jaren tachtig door hun onweerstaanbare mix 
van afrobeat, highlife en disco. 

Nihiloxica is een live percussieband met zes Oegandese 
percussionisten, de Britse producer Spooky J en de 
mysterieuze ‘pq’ op analoge synths. De percussionisten 
brengen hun eigen traditionele en hypnotiserende ritmes 
mee die vermengd worden met Europese underground 
dance. Check onze vernieuwde website 
www.blackachievementmonth.nl voor de actuele line-up.

Felabration 

Amsterdam 
zaterdag 20 oktober 



Datum, aanvang en locatie: dinsdag 23 oktober om 
11.30 uur OBA Buitenveldert en 14.30 uur OBA Banne; 
woensdag 24 oktober om 11.30 uur OBA Geuzenveld en 
14.30 uur OBA Mercatorplein; donderdag 25 oktober 
om 11.30 uur OBA de Hallen en 14.30 uur OBA Javaplein,                                                                       
zaterdag 27 oktober om 11.30 uur OBA Amstel en 14.30 
uur OBA Bijlmerplein.

Prijs:  Gratis entree
Duur:  40 minuten, zonder pauze

In samenwerking met de OBA organiseert 
theatergezelschap Untold deze herfstvakantie een gratis 
workshop ‘African Performance Arts’ voor de hele familie 
– geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar oud. 

Je kunt hieraan meedoen in verschillende vestigingen 
van de OBA. Voorafgaand aan de workshop zie je een 
sneak preview van de voorstelling Konfo Junior van 
Untold over spirituele kracht in de verschillende fases 
van geestelijke ontwikkeling. 

Untold zet dans en theater in om Afro-Nederlandse 
jongeren te laten zien hoe waardevol hun identiteit 
en cultuur is. De producties worden uitgebeeld in 
een diversiteit aan Afrikaanse en Afro-Caraïbische 
dans- en muziekstijlen. Untold houdt zich ook 
veelvuldig bezig met empowerment en culturele 
uitwisselingsprogramma’s.
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Locatie:  OBA Theater – Centrale OBA
Adres:  Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Prijs:  € 10,00 (regulier), € 5,00 (OBA-pas)
Inloop:  19.45 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  90 minuten, zonder pauze

Poetry Night Amsterdam is een literaire avond waarop 
poëzie en spoken word centraal staan. Gershwin 
Bonevacia - o.a. dichter, spoken word-artiest en 
ambassadeur van de Black Achievement Month 2018 
- presenteert een speciale editie van Poetry Night 
Amsterdam in samenwerking met de OBA die geheel in 
het teken staat van ‘Black Excellence’. Met optredens van 
maar liefst zes inspirerende dichters en schrijvers.

Amsterdam
donderdag 25 oktober

fotograaf: Ptah Ankh Re

Poetry Night Amsterdam: 

Black Excellence

Amsterdam
vanaf dinsdag 23 oktober

workshop African 
Performance Arts (6+) 



Locatie:  Rijksmuseum
Adres:  Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam
Prijs:   € 30,00 (regulier), € 25,00 (studenten/

vrienden/Museumkaart)
Aanvang:  20.00 uur
Duur:   5 uur, met diverse programmaonderdelen 

van gemiddeld 30 minuten

Opstanden, rebellie en revoluties zijn van alle tijden en 
ze vinden overal ter wereld plaats. Soms massaal, soms 
persoonlijk. Op 27 oktober organiseert het Rijksmuseum 
de Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘opstand’. 
Een avond vol debatten, lezingen, muziek en interviews 
met onder meer Daniel Cohn-Bendit, Mitchell Esajas, 
Jonathan Israel, Sinan Can, Hans Goedkoop, Geert 
Buelens, Peter Vandermeersch, Maarten Prak, Hedy 
d’Ancona, Nelleke Noordervliet, Aspha Bijnaar en 
Liesbeth Staats. 

Het is al weer het derde jaar op rij dat de Black 
Achievement Month een deel van het programma van de 
Nacht van de Geschiedenis verzorgt. Zo dragen zangers 
Fresku en Akwasi bij aan een verdiepend en spannend 
nachtprogramma over de relatie tussen protest en 
hiphop. Zij gaan in gesprek over ‘weerstand’ binnen 
de Nederlandse hiphopscene en leggen uit wat dit 
persoonlijk voor hen betekent. Daarnaast geeft Anthony 
Bogues een historische lezing over de strijd en het verzet 
van Afro-Amerikanen in Amerika. Bogues is professor 
en hoofd van het ‘Center for the Study of Slavery and 
Justice’ aan de Brown University in de Verenigde Staten. 

Nacht van de 
Geschiedenis 

38

Amsterdam
zaterdag 27 oktober

fotograaf: Sebastiaan ter Burg

Locatie:  Het Compagnietheater
Adres:  Kloveniersburgwal 50, 1012 CX Amsterdam
Prijs:  € 12,50 (regulier)
Aanvang:  20.30 uur
Duur:  1,5 uur, zonder pauze

‘LostProject: Man Down’ is een confronterende 
theatervoorstelling over de man, door de vrouw. 
Gebaseerd op verhalen en ervaringen van acht mannen 
onder regie van Priscilla Vaudelle. De mannen maken 
onderdeel uit van LostProject – het huisgezelschap 
van de Tolhuistuin, bestaande uit een diverse groep 
Amsterdamse jongeren. 

LostProject maakt voorstellingen over gender, culturele 
identiteit, mannen- en vrouwenrollen, interculturaliteit, 
politiek en nog heel veel meer onder leiding van Tim van 
den Heuvel en Priscilla Vaudelle. 

Priscilla’s nieuwsgierigheid naar de man werd getriggerd 
door de mannen in haar leven: haar opa, haar vader, 
haar broer, haar verloofde en haar toekomstige zoon. 
‘LostProject: Man Down’ is een co-productie van 
Stichting Tolhuistuin & LostProject.

LostProject: 
Man Down 

Amsterdam
vrijdag 26 oktober 

fotograaf: Tim Hillege
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Locatie:  DeLaMar Theater 
Adres:  Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam
Prijs:  € 15,00
Inloop:  19.30 uur
Aanvang:  20.00 uur
Duur:  90 minuten, zonder pauze

De Black Achievement Month eert voor het derde jaar 
op rij onbekende en bekende ‘black achievers’ tijdens 
het Black Achievement Awards Gala. Deze awards 
worden uitgereikt aan personen die in hun professie 
excelleren en die zich binnen hun vakgebied inzetten 
voor de zwarte gemeenschap. Dit alles gebeurt tijdens 
een wervelende show in het DeLaMar Theater in hartje 
Amsterdam op maandag 29 oktober.

De jury bestaat uit Ernestine Comvalius (voorzitter), 
Clayde Menso en Nancy Jouwe. De Black Achievement 
Awards worden uitgereikt in de categorieën 
Ondernemerschap, Kunst & Cultuur, Mens & 
Maatschappij, Wetenschap & Onderwijs en Sport. Er 
wordt ook elk jaar een Oeuvreprijs uitgereikt. 

De genomineerden worden via de vernieuwde website 
www.blackachievementmonth.nl bekendgemaakt. Kijk 
ook op de site voor de actuele line-up van dit bijzondere 
gala. De Black Achievement Award is ontworpen door 
Melvin Anderson.

Locatie:  DeLaMar Theater
Adres:  Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam
Prijs:   € 44,00 (gouden rang), € 39,00 (1e rang), 

€ 37,00 (2e rang), € 29,00 (3e rang), 
€ 22,00 (4e rang)

Inloop:   19.00 uur (wo), 19.30 uur (do t/m za), 
14.30 uur (zo 11 + 18 november), 
19.30 uur   (zo 25 november)

Aanvang:   20.00 uur (wo), 20.30 uur (do t/m za), 
15.30 uur (zo 11 + 18 november), 
20.30 uur (zo 25 november)

Duur:  3 uur, inclusief pauze

De indrukwekkende Broadway-musical ‘The Color Purple’ 
vertelt het turbulente levensverhaal van drie zwarte 
vrouwen in het zuiden van Amerika aan het begin van de 
20e eeuw; een tijd waarin de slavernij is afgeschaft, maar 
de gevolgen daarvan nog sterk voelbaar zijn. 

Hoofdpersoon Celie leidt een leven dat getekend wordt 
door armoede, misbruik en geweld. Maar Celie bevrijdt 
zichzelf door haar eigenwaarde te vinden en op te 
komen voor haar persoonlijk geluk. Ze wordt daarbij 
geholpen door haar schoonzusje Sofi a en door Shug 
Avery, een rondreizende zangeres. Samen staan zij op 
tegen een eeuwenoud onrecht.

De musical is gebaseerd op het met de Pulitzerprijs 
bekroonde boek The Color Purple van Alice Walker. Deze 
bestseller werd in 1985 verfi lmd door Steven Spielberg, 
met in de hoofdrollen beroemdheden als Whoopi 
Goldberg en Oprah Winfrey. 

Rolverdeling: Naomi van der Linden, Carlos de Vries, 
Jeannine La Rose, Kenneth Herdigein, Jerrel Houtsnee, 
Joanne Telesford, Jennifer Norden, Elindo Avastia, 
Malaika Elvers en Carmen van Mulier e.a.

The 
Color 
Purple 

Amsterdam
maandag 29 oktober

Amsterdam
woensdag 7 november t/m 
zondag 25 november

fotograaf: Jean van Lingen

Black 
Achievement 
Awards 



Filmprogramma Black Achievement Month
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Tijdens de Black Achievement Month wordt er een 
spannend en inspirerend filmprogramma aangeboden 
in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht in 
samenwerking met International Documentary Festival 
Amsterdam (IDFA).  Inleidingen en nagesprekken worden 
verzorgd door de Black Achievement Month en IDFA.

Hieronder een overzicht van het complete 
filmprogramma. Bezoek de websites van de 
deelnemende filmhuizen voor de ticketprijzen of neem 
een kijkje op onze vernieuwde website  
www.blackachievementmonth.nl voor meer informatie. 
Wij wensen jou in elk geval veel kijkplezier!  

Regie: Bob Hercules, Rita Coburn Whack
VS | 114 min (zonder pauze)

Datum:  dinsdag 23 oktober
Locatie:  De Balie
Adres:   Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR 

Amsterdam
Aanvang:  19.30 uur
Kaartverkoop via www.debalie.nl 
De film wordt ingeleid met een optreden.

Datum:  zaterdag 27 oktober
Locatie:  LantarenVenster
Adres:  Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Aanvang:  14.30 uur
Kaartverkoop via www.lantarenvenster.nl 
Deze film heeft een korte inleiding.

Liefdevol portret van dichter, schrijver en 
burgerrechtenactivist Maya Angelou (1928-2014) die 
aan de zijde van Martin Luther King Jr. en Malcolm 
X een belangrijke rol speelde in de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging. Als auteur van onder meer 
autobiografische romans, toneelstukken en filmscenario’s 
drukte zij een enorme stempel op de (Afro-)Amerikaanse 
cultuur. 

Documentairemakers Bob Hercules en Rita Coburn 
Whack laten - aangevuld met citaten van bewonderaars 
als Bill Clinton en Oprah Winfrey - Angelou grotendeels 
zelf haar indrukwekkende levensverhaal vertellen. 
Openhartig blikt ze terug op haar moeizame jeugd in 
het gesegregeerde Arkansas. Op jonge leeftijd werd ze 
misbruikt door de vriend van haar moeder, waarna ze vijf 

jaar niet zou spreken – een periode waarin ze ook haar 
liefde voor literatuur en poëzie ontwikkelde. 

Zonder gêne vertelt ze over het verlies van haar 
maagdelijkheid, haar vroegere carrière als prostituee, 
nachtclubdanseres en calypso-icoon en haar roerige 
liefdesleven. Deze documentaire is een pleidooi voor een 
uitbundig en vol leven, zonder schaamte of spijt.

Maya Angelou: 
And Still I Rise (2016)
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Regie:  Kate Novack
 VS | 94 min (zonder pauze)

Datum:  zaterdag 6 oktober
Locatie:  Filmtheater ‘t Hoogt
Adres:  Hoogt 4, 3512 GW Utrecht
Aanvang:  16.30 uur
Kaartverkoop via www.hoogt.nl 
Deze fi lm heeft een korte inleiding.

Datum:  zaterdag 13 oktober
Locatie:  Filmhuis Den Haag
Adres:  Spui 191, 2511 BN Den Haag
Aanvang:  13.30 uur
Kaartverkoop via www.fi lmhuisdenhaag.nl 
Deze fi lm heeft een korte inleiding.

Datum:  zaterdag 27 oktober
Locatie:  LantarenVenster
Adres:  Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Aanvang:  16.45 uur
Kaartverkoop via www.lantarenvenster.nl 
Deze voorstelling wordt afgerond met een nagesprek.

Niemand in de wereld van de haute couture kan 
om André Leon Talley heen. Vanwege zijn enorme 
modekennis, uitgebreide netwerk en uitgesproken 
mening, maar ook omdat hij een enorm fl amboyante 
verschijning is. Als Afro-Amerikaanse man met een 
lengte van bijna 2 meter valt hij op in een overwegend 
witte industrie. 

Talley is vooral bekend als razende reporter van 
toonaangevend modeblad Vogue. Hij leeft niet voor 
mode, maar voor schoonheid en stijl. “Mode is vluchtig, 
stijl blijft,” zegt hij aan het begin van deze documentaire 
over de drijfveren van de hogepriester van de couture. 
Ontwerpers en collega-journalisten komen uitgebreid 

The Gospel 
According 
to André (2017) 

Regie:  Nancy Buirski
 US | 91 min (zonder pauze)

Datum:  zaterdag 20 oktober
Locatie:  LantarenVenster
Adres:  Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Aanvang:  14.30 uur
Kaartverkoop via www.lantarenvenster.nl 
Deze fi lm heeft een korte inleiding.

The Rape of 
Recy Taylor 
(2017)

aan het woord, afgewisseld met talloze schitterende 
archiefbeelden. 

Talley groeide op bij zijn oma in Durham, North Carolina. 
Hij had een beschermde jeugd, met het kerkbezoek op 
zondag als het stijlvolle hoogtepunt van de week. Het 
was ook de tijd van de rassenscheiding in de Verenigde 
Staten: als zijn oma een hoed wilde passen, moest ze een 
sjaaltje omdoen, om zo de witte dames te ‘beschermen’ 
tegen haar zwarte haar. Het zijn betekenisvolle 
herinneringen die outsider Talley een ongekende drive 
gaven om het te maken in de modewereld.
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Regie:  Pascale Lamche
 FR, NL, SA | 84 min (zonder pauze)

Datum:  zaterdag 13 oktober
Locatie:  Filmhuis Den Haag
Adres:  Spui 191, 2511 BN Den Haag
Aanvang:  11.00 uur
Kaartverkoop via www.filmhuisdenhaag.nl 
Deze film heeft een korte inleiding.

Datum:  zaterdag 20 oktober
Locatie:  LantarenVenster
Adres:  Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Aanvang:  16.45 uur
Kaartverkoop via www.lantarenvenster.nl 
Deze film heeft een korte inleiding.

Terwijl haar man 27 jaar in de gevangenis zit en - 
paradoxaal genoeg - veilig is en gevrijwaard van alle 
conflicten, stort Winnie Mandela zich in een leven van 
strijd en geweld. 

In tegenstelling tot de voortdurende demonisering 
vanuit het buitenland is het respect wat zij geniet 
onder diegenen die haar strijd voortzetten in Zuid-
Afrika intrigerend. De documentaire Winnie vertelt het 
meeslepende verhaal van haar radicale leven, waarbij alle 
beschuldigingen en aanklachten die haar in een kwaad 
daglicht stelden, vanuit de context van de tijd herzien 
worden.

Pascale Lamche is een prijswinnende filmmaker van 
lange documentaires en series. Winnie beleefde zijn 
wereldpremière op het Sundance Film Festival 2017. 
Lamche werd hier bekroond met de Directing Award: 
World Cinema Documentary.

Winnie (2017)

Speciaal programma films 
Sharelly Emanuelson
In Rialto (Amsterdam) in samenwerking met vereniging 
Antilliaans Netwerk en OCAN worden op zondag 21 
oktober twee films van regisseur Sharelly Emanuelson 
vertoond: Yamada en Welterusten Papa. In een speciaal 
programma, waarvoor kaarten voor beide films en een 

diner te koop zijn, wordt het werk van de filmmaker in de 
spotlight gezet. Yamada wordt ook vertoond in ’t Hoogt 
(Utrecht) op dinsdag 23 oktober en in Filmhuis Den Haag 
op zondag 28 oktober.

Datum:  maandag 22 oktober
Locatie:  De Balie
Adres:   Kleine Gartmanplantsoen 10,  

1017 RR Amsterdam
Aanvang:  19.30 uur
Kaartverkoop via www.debalie.nl 
De film wordt kort ingeleid en na de voorstelling volgt 
een panelgesprek.

Recy Taylor, een 24-jarige zwarte moeder en 
deelpachter, werd in 1944 verkracht door zes witte 
jongens in Alabama. Normaal gesproken durfden 
vrouwen in het zuiden van Amerika niet voor zichzelf 
op te komen. Recy Taylor had echter de moed om haar 
verkrachters te identificeren. De Afro-Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging NAACP stuurde Rosa Parks die 
onderzoek deed naar de verkrachting, steun verzamelde 
en een ongekende verontwaardiging teweegbracht voor 
gerechtigheid. 

Deze film onthult een erfenis van fysiek misbruik van 
zwarte vrouwen en de innige rol van Rosa Parks in het 
verhaal van Recy Taylor. Een poging tot verkrachting 
van Parks was de inspiratie voor haar voortdurende 
inspanningen om gerechtigheid te vinden voor talloze 
vrouwen zoals Taylor. De busboycot in 1955 – die haar 
wereldwijd bekend maakte - was een eindresultaat,  
geen begin.
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Regie:  Sharelly Emanuelson
 Curaçao | 85 min (zonder pauze)

Datum:  zondag 21 oktober
Locatie:  Rialto
Adres:  Ceintuurbaan 338, 1072 GN Amsterdam
Aanvang:  17.00 uur
Kaartverkoop via www.rialtofi lm.nl 
Inleiding met regisseur Sharelly Emanuelson.

Datum:  dinsdag 23 oktober
Locatie:  Filmtheater ‘t Hoogt
Adres:  Hoogt 4, 3512 GW Utrecht
Aanvang:  19.00 uur
Kaartverkoop via www.hoogt.nl 
Nagesprek met regisseur Sharelly Emanuelson.

Datum:  zondag 28 oktober
Locatie:  Filmhuis Den Haag
Adres:  Spui 191, 2511 BN Den Haag
Aanvang:  15.00 uur
Kaartverkoop via www.fi lmhuisdenhaag.nl 

Nagesprek met regisseur Sharelly Emanuelson.
In 1977 vond een onverwacht muzikaal huwelijk plaats 
tussen een lokale jeugdrockband en een kerkkoor op 
Curaçao. Het resultaat was Serenada. Al 40 jaar streeft 
deze formatie ernaar traditionele Papiamentu-liederen te 
behouden. De documentaire onthult de persoonlijke en 
collectieve motieven voor het bewaken en bewaren van 
cultureel erfgoed.

In de loop der jaren heeft Serenada de grenzen van 
de lokale muziek verkend, geëxperimenteerd met 
stemharmonisatie, ritmes en muziekstijlen, maar de 
groep bleef altijd gefocust op het behoud van het 
kleurrijke muzikale erfgoed van het eiland Curaçao. 

De documentaire volgt Serenada tijdens het opnemen 
van zijn nieuwe dvd en laat zien hoe langdurige focus, 
toewijding, vriendschap, onvoorwaardelijke loyaliteit en 
discipline belangrijke elementen zijn die bijdragen aan 
het lange bestaan van deze bijzondere groep.

Welterusten Papa 
(2018)

Yamada 
(2018)

Regie:  Sharelly Emanuelson
 Curaçao | 60 min (zonder pauze)

Datum:  zondag 21 oktober
Locatie:  Rialto
Adres:  Ceintuurbaan 338, 1072 GN Amsterdam
Aanvang:  15.00 uur
Kaartverkoop via www.rialtofi lm.nl 
Nagesprek met regisseur Sharelly Emanuelson.

Welterusten Papa onderzoekt de dynamiek en invloeden 
binnen verschillende vader-dochter-relaties. Het toont 
ons een alternatief verhaal over de aanwezigheid 
van vaders in het leven van hun dochters, waarbij 
stereotypen over mannelijkheid en vaderschap worden 
uitgedaagd. 

Zo is er de gescheiden vader die zijn dochter alleen 
in het weekend ziet. Of de gepensioneerde vader die 
zich voorheen zo volledig op zijn werk richtte dat er 
nauwelijks aandacht was voor de kinderen, maar die 
zich nu op hoge leeftijd inzet voor de opvoeding van 
zijn jongste dochter. Ongeacht de leeftijdskloof, het 
beroep of de leefsituatie, de liefde die deze vaders en 
dochters voor elkaar hebben en de band die ze delen is 
overduidelijk aanwezig.

Producent Sawita Chotkan wijdt de fi lm aan haar 
vader die stierf toen ze nog maar 16 jaar jong was. 
Herinneringen brengen haar vader weer dichterbij, 
die nog steeds aanwezig is als een kompas dat haar 
begeleidt bij de keuzes in het leven.      
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Organisatie: 
NiNsee, Gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, 1017 HL 
Amsterdam, 020 - 21 49 640, info@ninsee.nl

Bestuur en directie NiNsee
Voorzitter:  Linda Nooitmeer BSc
Secretaris:  Luiza Soares MA
Penningmeester:  dr. Martin Verbeet
Bestuurslid:  Wendeline Flores MSc
Bestuurslid:  Marian Markelo
Bestuurslid:  Mara Michels
Bestuurslid:  Kenny Zschüschen

Directeur:  drs. Urwin Vyent

Black Achievement Month projectteam
Projectleider:  John Leerdam, MFA
Zakelijk leider:  Ronny Rens
Coördinator 
programmering:  Otmar Watson
Programmering:   Ivette Forster, Peggy Gemerts (fi lm) 

en Rehana Ganga (Den Haag). 
PR en Marketing:  Demelzha Blinker en Marco Hohl
Productieteam:   Janneke den Engelsen, 

Sharon Amritpersad en 
Djoere de Jong (ProductieCollectief)/
Ivette Forster (529 Media 
Productions)/
Britt-Marie van der Drift

Fondswerving:  Carmelita Serkei   
Vormgeving:   Design Guys
Website:  Hugo Hekkenberg
Coördinatie 
educatie:  Britt-Marie van der Drift
Logistiek:  Akwasi Mensah
Persvoorlichting:  Gordon Cruden

Subsidiënten: 
Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Mondriaan 
Fonds, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, AMVJ Fonds en stichting 
Democratie en Media.

Mediapartners: 
Het Parool, AT-5, NH Nieuws, FunX en SALTO.

Partners: 
AfroVibes
Amerpodia
Amsterdam Museum
Bijlmer Boekt
Bijlmer Parktheater
Black Female Achievers
CBK Zuidoost
Dat ding van ons
De Balie
DeLaMar Theater
De Nieuwe Liefde
De Nieuwe Kerk
De Rode Hoed
Filmhuis Den Haag
Filmtheater ’t Hoogt
Het Nationale Theater
IDFA
LantarenVenster
Melkweg
Muziekgebouw aan het IJ
Nationale Opera en Ballet
NEMO Science Museum
New Urban Collective
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan)
Paradiso
Pasado Presente
Rialto
Rijksmuseum
Internationaal Theater Amsterdam (voorheen 
Stadsschouwburg Amsterdam)
Stichting Julius Leeft
Theater Diligentia, Den Haag
The Black Archives
Tori Oso Utrecht
TRC Promotion
Untold
Urban Myth
Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN)
Vereniging Ons Suriname

Sponsor: 
WOW Amsterdam
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Kaartverkoopinformatie
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 programmaboekje. Meer (actuele) informatie is ook te 
vinden op onze vernieuwde site www.blackachievementmonth.nl en op onze Facebook-pagina.
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