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10 april 2016 Poëzie middag
Door CDS worden poëzie- en literatuurmiddagen georganiseerd om amateurs,
dichters en schrijvers in verbinding te brengen met het publiek. Ook jongeren en
ouderen die zich bezig houden met fotografie, schilderkunst en amateurs
muzikanten die hen
stem willen laten
horen kunnen hier
aanwezig zijn.
Dichters en Schrijvers
kunnen hun gedichten
en boeken tonen aan
het geïnteresseerde
publiek. Tevens biedt
CDS met dit soort
middagen de kans
hun kunsten te laten
zien aan jongeren en
ouderen. Er waren op
10 april 40 deelnemers aanwezig.
De gasten waren Ibrahim Eroglu en Haydar Eroglu: Ibrahim Eroglu is een
dichter/schrijver. Hij
heeft met 9 andere
Turks-Nederlandse
dichters het werk
van een

aantal Nederlandstalige dichters in het Turks vertaald. Ze werden gepubliceerd in het
in 37 landen verspreide Turkse tijdschrift Güncel Sanat (‘Hedendaagse kunst’). De
vertaalgroep werd gecoördineerd door İbrahim Eroğlu , die zelf het werk van zeven
Nederlandse dichters vertaalde. Hij vertelde ons wat over het project.

Het was een geslaagde middag…
12 juni 2016

Weer een poëzie- en
literatuurmiddag
georganiseerd door
CDS om amateurs,
dichters en schrijvers
in verbinding te
brengen met het
publiek. Ook jongeren
en ouderen die zich
bezig houden met
fotografie,
schilderkunst en
amateurs muzikanten
die hen stem willen
laten horen kunnen
hier aanwezig zijn.
Er waren op 12 juni ongeveer 50
deelnemers aanwezig. We hadden
een amateur-gastzangeres uit
Duistland: Gul Yurtserver. Gul is een
moeder van 2 kinderen die later naar
Duitsland is gekomen. In Duitsland
heeft zij zich bezig gehouden om toch
nog iets te doen met haar
zangkunsten. Zij heeft ook een tijdje
opgetreden als zij voor gelegenheden
gevraagd werd. Verder is er een
amateurband uitgenodigd voor de
afsluiting: Gokmen Dogan en Ismail
Gulpinar. Zij hebben verschillende liederen uit verschillende streken van Turkije
aan het publiek voorgedragen.
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ORIËNT festival 2016
Met het festival, dat plaats vond van 16 t/m 25
september, werden verbindingen gezocht met de
gebeurtenissen en de bevolkingsgroepen met
hun cultuur in het Midden-Oosten (De Oriënt).
Het programma ging op zaterdag 17 september
met zo’n
60
bezoekers
van start
in het Etty Hillesum Centrum. Na een
openingswoord van wethouder Jan Jaap
Kolkman traden de duo’s Neighbours en
Hamid & Hills op onder de noemer ‘Iran
Meets Europe’.
Op zondag 18 september presenteerden de
landelijk bekende dichters Ali Serik en
Gulnar Yoldas samen met dichters uit
Deventer poëzie in De Bibliotheek voor 40
bezoekers. Ook waren er in het weekend in
het kader van de Vredesweek in de
Doopsgezinde Kerk en de PKN kerk in
Bathmen muzikale intermezzo’s van
vluchtelingen-muzikanten en speelde
Alcantara tijdens de universele eredienst in
het Soeficentrum. Al met al waren er 280 bezoekers bij deze activiteiten.
Op diezelfde dag werd onder grote belangstelling (150 bezoekers) in de School
van Frieswijk de tentoonstelling ‘In My Backyard’ geopend. Deze tentoonstelling
refereert o.a. aan door oorlog verwoeste stedelijke landschappen in het MiddenOosten van Lies Kortenhorst. Het muzikale intermezzo en het eten werden
verzorgd door bewoners van het AZC Schalkhaar.
Exposities in de Lebuïnuskerk en het Etty Hillesum
Centrum over Syrische vluchtelingen en de
christelijke exodus in Irak van de Duitse fotograaf
Andy Spyra die werkt voor de bladen Der Spiegel
en Die Zeit maakten het vier weken durende
tentoonstellingsprogramma compleet (450
bezoekers).
Zo’n zeventig mensen namen op dinsdag 20
september deel aan de door de Ambassade
voor Vrede georganiseerde Stille Tocht en
Stiltekring op de Brink. Deze maakte veel indruk,
en kreeg ook een uitzending op TV Oost. Na
afloop bezochten zestig mensen de lezing van
Rada Sukkar uit Deventer die naar aanleiding
van haar opnieuw uitgegeven boek ‘Koffie en
kardemon’ vertelde over haar jeugd in Irak en
de hulpverlening die zij voor de organisatie Dorcas daar de laatste tijd
coördineert. Haar zoon lichtte de door hem met een aantal vrienden gemaakte
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aangrijpende documentaire ‘Long Road Ahead’ over vluchtelingen in Noord-Irak
toe.
Op woensdag 21 september maakte de Syrische klassiek geschoolde zangeres
Shaza Hayek, die als vluchteling sinds een paar jaar in Nederland woont indruk
met haar optredens in de Schouwburg en Het Burgerweeshuis (125 bezoekers).
Op donderdag 22 september
waren alle 250 stoelen bij Saxion
bezet bij de door het Studium
Generale Saxion en de Ambassade
voor Vrede georganiseerde lezing
over migratie en het asielzoeker
zijn in Nederland. Professor Leo
Lucassen en de schrijver Rodaan Al Galidi verzorgden de inleidingen. De laatste
wist bijzonder treffend zijn leven in Nederland te schetsen.
De dag erop ging filosoof Hans Achterhuis in een volgepakte Bibliotheek (80
mensen) in op het onderwerp religie en geweld. Hij vergat daarbij de slag bij
Kerbala niet.
Op zaterdag 24 september stonden Armenië en Syrië
centraal. De in Nederland wonende Armeense
zangeres Ilda Simonian gaf voor 20 enthousiaste
zangers uit Deventer een workshop Armeense zang
gevolgd door een door ruim 120 mensen bezocht
concert in het Pennickhuis.
In het Havenkwartier verzorgde de van Syrische
komaf zijnde meesterkok Maher Al Sabah (De Unie Rotterdam en Marres Kitchen
Maastricht) in Fooddock een workshop voor een groep koks en lichtte daarna zijn
documentaire over geuren in de Oosterse keuken toe aan een enthousiast
publiek.
Bij De Perifeer gaf diezelfde middag Anne
van Oostrum een door ruim 20 mensen
bezochte inleiding over de Arabische
muziek waarna de Syrische qanun-speler
Hessen Kanjo bij Fooddock voor zo’n 80
bezoekers buiten op de boot het stokje
overnam. Hierbij liet hij zien dat je het
instrument in plaats van met twee ook
met tien vingers kunt bespelen. Spontaan
deed bij de laatste twee activiteiten ook
de Marokkaanse zanger Anass Habib mee wat velen kippenvel bezorgde.
In het Etty Hillesum Centrum etaleerden ‘s avonds zo’n 35 mensen hun kennis over
Deventer als internationale stad in het verleden en heden.
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Op de slotdag, zondag 25 september, waren er
in het Havenkwartier op Palestina en Turkije
gerichte activiteiten. Fotojournalist Andy Spyra
gaf voor 40 mensen een indrukwekkende lezing
over het (niet) samenleven in het MiddenOosten van mensen van verschillende religies.
Experimentele muziek was er van Dirar Kalash
uit Ramallah bij De Perifeer en bij TamTam wat meer toegankelijke muziek van het
Palestijns-Syrische duo Haytham Safia en Morar Salamee.
De Stichting Vrede voor Palestina bakte falafel en de animatiefilm ‘The wanted 18’
over koeien als onderdeel van het verzet gaf een bijzonder inkijkje. Zo’n 90
mensen bezochten de Palestina-activiteiten in het Havenkwartier.
Bij het Kunstenlab was op de slotdag een lezing van
Teike Asselberg uit Istanbul over culturele
samenwerking tussen Nederland en Turkije en bij
Piknik verzorgde fluitenvirtuoos Emrah Ogüztürk
een buitenoptreden.
Bij Filmhuis De Keizer werd nadat eerder de
documentaire Young Wrestlers was vertoond de
kinderfilm Rauf vertoond. Filosoof Gerrit
Steunenbrink ging bij het Kerkcafé in de Oude
Mariakerk in op de Oosterse kerk in Turkije in het verleden en heden in Turkije.
Zo’n 140 bezochten de op Turkije gerichte activiteiten op de slotdag.
In de kerkdiensten in de Lebuïnuskerk en de
PKN kerk in Diepenveen (400 mensen) waren
er op de laatste zondag wederom in het
kader van de Vredesweek door de
Ambassade voor Vrede georganiseerde
muzikale intermezzo’s van vluchtelingen
muzikanten. Een activiteit die door een
bijdrage van o.a. de Palestijnse saxofonistvluchteling Nader Issa velen ontroerde.
Vermeldenswaard is ook nog dat er allerlei activiteiten spontaan buiten het
festival om werden georganiseerd, het zogenaamde ‘bandwagon-effect’. Zoals
een signeersessie van Rada Sukkar bij Boekhandel Praamstra naar aanleiding van
haar opnieuw uitgegeven boek, een maaltijd aangeboden bij PIKNIK door een
vluchteling die zijn uitzet bij elkaar dient te krijgen, een jamsessie van de One
World Jam bij De Hip, een maaltijd voor vluchtelingen en kerkleden bij de
Apostolische kerk en een lezing over het anti-semitisme bij het Etty Hillesum
Centrum. Dit alles was goed voor minimaal 300 personen.
Voor de eerste keer werd in Enschede de Vredesweek / Festival De Oriënt ook in
samenwerking met het Festival De Oriënt Deventer georganiseerd. Zo’n 1300
mensen namen daar aan de activiteiten deel. Een aantal mensen betrokken bij de
organisatie in Enschede neemt ook deel aan de Deventer werkgroep.
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Al met al bezochten rond de 2.400 bezoekers de verschillende activiteiten in
Deventer. Dit is zo’n 900 meer dan bij de vorige editie
in 2015. Het programma was een mooie mix van
culturele- en meer maatschappelijk gerichte
activiteiten. Met een klein budget van ruim €11.000 is
een breed publiek bereikt, al was de samenstelling
minder divers dan bij de vorige edities.
De subsidies, waarvoor de organisatie van het festival
zeer erkentelijk is, werden beschikbaar gesteld door de
gemeente Deventer, de Stichting Wesseling-van
Breemen en het DC500 Fonds. Daarnaast droegen alle
betrokken instellingen en organisaties op diverse
manieren bij: in personele zin, door het om niet
inbrengen van faciliteiten en door bij te dragen aan de
kosten van activiteiten.
Het festival heeft naar de mening van alle betrokkenen
bijgedragen aan de doelstelling: de instandhouding van
een goed klimaat en breed draagvlak in Deventer voor
mensen van een andere komaf.
17 van de 25 mensen die in de voorbereidende werkgroep van het festival zaten
hebben na afloop in steekwoorden hun positieve en negatieve ervaringen bij het
festival ingebracht. Dit heeft geleid tot een document waaruit aanbevelingen voor
een vervolgeditie op een A4 zijn samengevat. Deze aanbevelingen kunnen we U
toesturen als U daar prijs op stelt.
Verloop van het Festival De Oriënt Deventer
Het Festival De Oriënt Deventer, waarin de activiteiten in het kader van de
Vredesweek zijn opgenomen is naar de mening van de organisatoren een
welkome aanvulling op het cultuur- en evenementenaanbod in Deventer.
Bijzonder was dat ze in 2016 ook plaats vond in Enschede. Het festival is na drie
edities een positief begrip geworden. Er is vanuit het publiek waardering voor de
opzet: maatschappelijk betrokken en cultureel ook goed ingevuld. Er was een
goed publieksbereik met 2500 bezoekers, 500 meer dan de editie van een jaar
eerder. Echter specifieke doelgroepen waren moeilijker te bereiken. Er is veel
inzet vereist bij de organisatie van het festival. Dit organiserend vermogen is
kwetsbaar zowel bij de vrijwilligersorganisaties als bij de professionele
instellingen. Ook dreigt een teveel aan activiteiten en evenementen binnen
Deventer Internationaal. Met de volgende aanbevelingen willen we een “voorzet”
geven voor de herpositionering van evenementen Deventer Internationaal.
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6 november 2016
Kunst- en
literatuurmiddag
Er waren op 6
november ongeveer
35 deelnemers
aanwezig.
Op deze dag
hebben wij de
deelnemers
gevraagd om zelf
een gedicht of iets
anders voor te
dragen.
iedereen had
inbreng om hun
bijdrage zelf in te
vullen. Het was een
hele leuke middag
en leuk om mensen
actief zien
deelnemen.
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18 december 2016 Lezing Wil Westerweel
Urban Exploration staat voor fotograferen in of op verlaten gebouwen,
ziekenhuizen, fabrieken, tunnels etc. Belangrijk verschil met inbreken is dat er
absoluut niets gestolen of beschadigd wordt, je bent immers op verboden en
gevaarlijk terrein wat het eigendom is van een ander. Het kan gevaarlijk zijn
omdat veel gebouwen al jaren leeg staan, je veel moet klimmen en er altijd kans is
op instortingsgevaar.
Wil Westerweel: de van oorsprong Zeeuwse fotograaf Wil Westerweel woont
sinds 1976 in Zutphen. Aanvankelijk was Wil een autodidactische ‘alleseter’, maar
moderne architectuur en urbex-fotografie kregen de afgelopen jaren steeds meer
zijn belangstelling. Urbex-fotografie is de laatste jaren flink in opkomst. Urbex is
een afkorting van urban (beschaving) en exploration (onderzoeken). Vrijwel alle
urbex-foto’s van Wil zijn gemaakt op verboden terrein (forbidden places);
vervallen gebouwen
die vaak al jaren leeg
staan en waarbij de
natuur het nogal eens
letterlijk overneemt.
Voor de verlaten,
vervallen gebouwen
steekt Wil regelmatig
de landsgrens over
naar België, Duitsland
of Luxemburg, maar
ook naar Italië,
Frankrijk en Polen.
Symmetrie,
trappenhuizen, maar
ook binnenvallend
sfeer- of strijklicht
hebben zijn bijzondere
interesse.
Op 18 december heeft
Wil Westerweel zijn
passie voor Urban Fotografie aan 35 deelnemers verteld en heeft zijn foto’s laten
zien wat hij heeft gemaakt.
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