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12 maart 2017 – Poëzie- en literatuurmiddag
Door CDS worden poëzie- en literatuurmiddagen georganiseerd om
amateurdichters en -schrijvers in verbinding te brengen met het publiek. Ook
jongeren en ouderen die zich bezig houden met fotografie, schilderkunst en
amateurmuzikanten die hun stem willen laten horen kunnen hier aanwezig zijn.
Dichters en schrijvers kunnen hun gedichten en boeken aan het geïnteresseerde
publiek voordragen. Tevens biedt CDS met dit soort middagen de kans aan
jongeren en ouderen om hun kunsten te laten zien. Er waren op 12 maart 35
deelnemers
aanwezig.
Op deze dag zijn
Yasar Cicekdemir
en Agop Yildiz
uitgenodigd. Ze
zijn allebei dichters
en houden zich ook
bezig met
volksliederen.
Yasar Cicekdemir
schrijft korte
anekdotes en hij
vertelt over
gebeurtenissen die
hij heeft
meegemaakt in
Nederland, de
Turkse cafés, de
discotheken, zijn
(Turkse) vrienden
en kennissen, zijn
contacten met
vrouwen en het
leven in Nederland.
Agop Yildiz werd op 2 april 1946 geboren in het dorp Avloğuç bij Boyabat in
provincie Sinop waar Turken en Armeniërs gemengd leven. Omdat ze erg arm
waren, is hij op zijn 14de verhuisd naar Istanbul, waar zijn broer woonde.
In 1969 vestigde hij zich met zijn vrouw en Nederland. Tussen 1985 en 1990 werkte
hij in een gitaarfabriek. Zijn werk in de gitaarfabriek werk heeft geleid tot een
beter begrip van de boom. Door zijn kennis begon hij zich nog meer te
professionaliseren in het proces van Saz maken (instrument). Hij is op dit moment
de meest gezochte Saz meester in Europa.

Agop Yildiz schreef prachtige gedichten. De gedichten die hij heeft geschreven
zijn verzameld in het boek, Anatolie’s granaatappels.
Vandaag de dag woont hij in ‘s Hertogenbosch en heeft hij een werkkamer om
Saz te maken.
16 april 2017 – Concert Mehmet Polat Trio
Het internationaal gewaardeerde Mehmet Polat Trio gaf op zondag 16 april een
concert in De Fermerie in Deventer. Het trio mengt de muzikale tradities van het
Ottomaanse rijk, Anatolië, de Balkan en West-Afrika met jazz-invloeden tot een
nieuw, geheel
authentiek geluid.
Het trio kreeg
veel lovende
kritieken, onder
meer tijdens een
tournee in
Amerika, voorjaar
2016: ‘Het Mehmet
Polat Trio durft
traditionele
muziek naar een
hoger plan te
brengen. Zodanig
dat het op
grootste wijze op
een

verbazingwekkende manier twee culturen integreert’, zo schreef Music Whatever.
Het Mehmet Polat Trio beoogt een spirituele en tegelijk avontuurlijke ontmoeting
te zijn van drie virtuozen op de ud, de kora en de ney. De eigen composities
worden gekleurd door gedurfde improvisaties. Het resultaat is een hartelijk, open
geluid dat luisteraars uitnodigt tot een muzikale reis van het traditionele verleden
naar het innovatieve heden.
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Mehmet Polat is geboren en getogen in Turkije waar hij Ottomaanse muziek
studeerde in Istanboel. Zijn nieuwe benadering van de ud, de Turkse luit, en zijn
steeds
bredere visie
op muziek
brachten
hem in 2007
naar
Amsterdam.
Daar
studeerde hij
Indiase
muziek aan
het

conservatorium en kwam in aanraking met de wereld van de Afrikaanse muziek,
en in het bijzonder het timbre van de kora, een soort harp. Hij bracht deze samen
met de ney, een fluit, en het bijzondere trio was geboren.
In 2014 bracht het trio de succesvolle debuut-cd Next Spring uit, gevolgd door
vele concerten in binnen- en buitenland. ‘Next Spring is een ontroerende
ontmoeting tussen drie muzikale gevoeligheden die elkaar begrijpen voorbij de
culturele en taalkundige kloven. Ze klinken alsof ze altijd samen deze drie
instrumenten hebben bespeeld vanuit een gemeenschappelijke emotionele kern,
of een geestelijke eenheid van talenten’’, zo schreef het Franse blad Ethnotempos
over de eerste cd.
Het Mehmet Polat Trio sloot in september 2015 het eerste Festival De Oriënt in
Deventer af met een indrukwekkend concert. In het voorjaar van 2016 maakte het
trio een uitgebreide tournee door Amerika. Binnenkort komt de tweede cd ‘Ask
Your Heart’ uit. Naast Polat bespeelt Dymphi Peeters de kora. Zij studeerde onder
meer fluit en zang en onderwijskunde. Sinan Arat bespeelt de ney.
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21 mei 2017 –
Bijeenkomst
schrijvers
Op 21 mei is er een
bijeenkomst
georganiseerd voor
alle schrijvers die in
Nederland en aan
de grens van
Duitsland leven. Het
doel van deze
bijeenkomst was om
de opties te
bespreken of er een
mogelijkheid is om
een uitgeverij op te
richten omdat
schrijvers heel veel
moeite hebben om hen
boeken te publiceren.
Schrijvers hebben hun
mening met elkaar besproken
en er zijn aantal actiepunten
uit gekomen om de eerste
stappen te zetten. Er waren
rond 50 mensen aanwezig
die dag. De interesse was
groot.
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4 juni 2017 – Seizoenafsluiting
Er waren op 4 juni ongeveer 35
deelnemers aanwezig.
De seizoenafsluiting is ook bedoeld voor
mensen die een heel jaar op vrijwillige
basis hebben geholpen. Het is een
moment om hen in het zonnetje te
zetten.
Bij deze afsluiting hebben de jongeren
die Saz-cursus volgen een aantal
liederen voorgedragen aan het publiek.
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18 november 2017 – Mufit Can
Sacinti
Op 18 november heeft CDS de
bekende Turkse scenarist en acteur
Mufit Can Sacinti uitgenodigd. De
voorstelling heeft plaats gevonden in
de Schouwburg van Deventer. De
zaal van 225 plaatsen was helemaal
vol. Er waren zelfs mensen op de
reserve lijst gezet om gebeld te
worden als er kaarten vrijkwamen.
Het was een geweldige
show/voorstelling waarvoor heel
veel aandacht was van
Deventenaren.
Mufit Can Sacinti heeft in Turkije
onder andere gespeeld in films,
series en heeft ook aantal eigen
theatervoorstellingen.

Oktober - december 2017 – Festival Focus op Indonesië
In de maanden oktober, november en december vond op veel verschillende
plaatsen het festival Focus op Indonesië plaats met ca. 40 verschillende
activiteiten. Dit festival werd georganiseerd door de Werkgroep Focus op
Indonesië waarin ook CDS zitting had.
Het bereik
De doelstelling van 5000 bezoekers werd ruimschoots gehaald. De deelname aan
activiteiten was goed te noemen vooral aan het begin en in het midden van de
activiteitenkalender. Aan het eind nam de belangstelling wat af. Redenen
daarvoor waren de lange duur van het evenement, de decemberperiode met
feestdagen en veel andere evenementen en met het feit dat er toen met name
activiteiten plaats vonden waarvoor entree geheven werd.
“Waaier” aan activiteiten
Er was een goede “waaier” aan activiteiten met lezingen, concerten, een
fietstocht, een Pasar Kecil en aandacht voor de Indonesische keuken. Er was voor
elk wat wils. Het aantal educatieve en op jongeren gerichte activiteiten had beter
gekund. Mede door de breedte van de activiteiten bleef de nieuwsgierigheid
gewekt. Verschillende invalshoeken waren van belang: business, onderwijs, cultuur
en sociaal. Activiteiten (met name educatieve) in het vervolg wat meer inbedden
in de planning van scholen blijft een uitdaging. De ondernemers- en
onderwijsactiviteiten waren bijzonder innoverend, een mening die ook door het
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International Office gedeeld wordt. De Indonesische Ambassade,
vertegenwoordigers van ministeries uit Indonesië en de artiesten waren hier ook
bijzonder over te spreken.

De sfeer
Het was een superleuk en goed georganiseerd evenement. Allerlei contacten en
verbindingen zijn ontstaan. Het evenement leefde heel breed in de stad. Er
straalde een vitale vanuit de stad gedreven samenwerking van uit. Het
grotendeels door vrijwilligers georganiseerde evenement kende een
professioneel niveau.
De lengte van het evenement en de spreiding van de activiteiten
De periode van het evenement (6 weken) was in het geval van Focus op
Indonesië wat te
lang; de
spanningsboog gaf
wat knelpunten bij
de vrijwilligers en
coördinatoren.
Niet iedereen had
hier last van.
December is geen
goede maand met
teveel concurrentie
van de feestdagen
en andere
evenementen als
Muziek bij de Buren,
Dickens, Kerstmarkt
etc. Echter bij een
wat andere opzet
in het geval van Focus op Roemenië zou een feestmaand als december wel
kunnen passen (deelname kerstkoor). De spreiding van de ca. 40 activiteiten was
wel goed; de laatste activiteiten trokken ook nog steeds een aanzienlijk publiek.
Vrijwilligers versus professioneel
Het initiatief lag zowel voorafgaand als tijdens het evenement vooral bij
vrijwilligersorganisaties; podiuminstellingen en andere professionele instellingen
volgden. Voor aanvang zijn een aantal professionele instellingen benaderd met de
vraag of zij de coördinatie op zich wilden nemen; hiervoor was geen
belangstelling. Eigenlijk hoort een evenement als dit gecoördineerd te worden
door bijv. het Evenementenbureau van de VVV. De gemeente zou ook bij
vervolgedities vanuit een beleidsmatige invalshoek aan kunnen, moeten geven
waaronder dit soort evenementen nu formeel dienen te vallen. De betrokkenheid
van burgers en maatschappelijke organisaties was vooraf goed afgetast. De
directe doelgroep (Molukkers, Indo’s, of op andere wijze met het land
verbondenen) was deelgenoot van het evenement en ruim vertegenwoordigd
onder de bezoekers en bij het actieve kader. Bedrijven (MKB Deventer,
aangeslotenen bij MKB Indo-Routes, Witteveen + Bos, Bureau Beeldtaal Filmakers,
Havenkwartier, horeca) en het onderwijs (Saxion, Etty Hillesum Lyceum) waren
ook actief betrokken wat tot heel positieve en slechts in een enkel geval
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teleurstellende resultaten leidde. Het betrekken van andere sectoren vanuit een
cultureel evenement is wel bijzonder arbeidsintensief.
Tot slot wordt opgemerkt dat de transportgroep bij een vervolg wat breder dient
te worden samengesteld.

Publiciteit
De publiciteit was gegeven de mogelijkheden van een bijzonder hoog niveau. Ook
vele kleine bedrijven en Europalia hebben dit financieel mogelijk gemaakt. Een
aparte terugblik op de gevoerde publiciteit is beschikbaar.
Financieel
Financieel steunde met name de gemeente Deventer het evenement. De Provincie
Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (na het evenement een
gesprek mee gevoerd op 19-01 en een brief verstuurd die in maart 2018 wordt
besproken)
wezen
aanvragen af.
Hiervoor
werden
verschillende
redenen
gegeven: men
zag weinig in
een

maatschappelijke positionering van cultuur, of men vond de statuten van het CDS
niet passend genoeg en het regionale bereik niet overtuigend. Ook werd het
argument van teveel aanvragen ingebracht. Het gevoel overheerst dat men
moeite heeft met evenementen die in een maatschappelijke context geplaatst zijn
of dat men vindt dat die voor rekening van andere fondsen dienen te komen bijv.
het Oranjefonds. Uiteindelijk is het evenement uitgevoerd met een budget van
ruims € 25000,--, zijn er geen tekorten en hoeft er geen gebruik gemaakt te
worden van een gemeentelijke garantstelling. Professionele instellingen hebben
geen huur berekend, een noodzaak omdat anders een evenement als dit niet
haalbaar is. Bij een vervolg zouden kosten van huur en personele inzet en lage
kosten voor licht en geluid toch gekapitaliseerd moeten worden om de omvang
van het evenement zichtbaar te maken. Beeldvorming alszou Brussel er het
nodige geld in het evenement gestopt hebben dient te worden weerlegd.

Coördinatie
Centrale coördinatie is van groot belang om alles goed op elkaar af te stemmen.
Zowel de programmering als de publiciteit dienen goed ondergebracht te worden
evenals de formele verantwoordelijkheid. Bij een vervolg minder taken in een paar
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personen concentreren maar wel overzicht houden. Bij het punt wel of geen
taakomschrijvingen voor vrijwilligers en wel of niet meer overleggen van de
werkgroep in de uitvoeringsfase komen verschillende meningen naar voren.
Samenwerking met Europalia
De van Europalia overgenomen muziekvoorstellingen hadden wat meer gespreid
dienen te zijn, nu stond alles in de eerste twee weken van december. Ook ontbrak
de klassieke muziek uit Indonesië. De Europalia muziekgroepen waren van een
hoog niveau maar bij het publiek onbekend. Daarom hadden ze mogelijk niet in
grote zalen met entree plaats moeten vinden maar meer in bestaande series als
de Zaterdagmiddagconcerten, Kamermuziek, serie , A Taste of Jazz, etc.
gepositioneerd
moeten worden wat deels ook geprobeerd of gebeurd is (Deventer
Internationaal, lunchconcert Etty Hillesum Lyceum). Europalia kent een lange
traditie en een vaste nogal traditionele werkwijze kortweg gezegd “teveel van
achter het bureau”.
Op ons verzoek om
vooraf
accommodaties in
Deventer en de
omliggende regio te
bezoeken werd niet
ingegaan. Een wat
meer persoonlijke
verstandhouding
ontwikkelen wordt
daardoor moeilijker
wat jammer is temeer
daar veel
werkzaamheden op
dagen van aankomst
en vertrek rond
vervoer, onderdak, opvang en begeleiding niet alleen van artiesten maar ook van
pers en vertegenwoordigers van overheden door het lokale niveau dienen te
worden uitgevoerd . Dit bezwaar leeft naar de ervaring van Deventer breed en
ook bij andere steden. De financiële afwikkeling verliep ook moeizaam.
Perspectieven
Er zijn een aantal perspectieven in beeld gekomen voor op Indonesië gerichte
vervolgactiviteiten:
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-Een werkgroep met vertegenwoordigers van de Stichting Boen,
Architectuurcentrum Het Rondeel en Buitenzorg Reizen zal zich met architect
Martijn de Vletter en mogelijk het Nieuwe Instituut (?) inzetten om aandacht te
vragen, oplossingen te vinden voor het achterstallig onderhoud van De
Maranathakerk, een icoon in het werk van architect Aldo van Eyck. Gemeentelijke
betrokkenheid is hierbij ook van belang. Lezingen en werkbezoeken aan deze kerk
kunnen dan ook
besproken
worden. Voor
dit onderwerp
zal ook
aandacht
gevraagd
worden in een
gesprek met
Witteveen + Bos
in maart Ook is
mogelijk door
Kompas TV
gemaakt
filmmateriaal
bruikbaar.
Trekker: Joep
Walter.
-Er is draagvlak
voor een twee- of driejaarlijkse Pasar Kecil (afgelopen editie met 1200 bezoekers)
in Keizerslanden. De onder Humanitas / Artius vallende werkgroep heeft een
evaluatie gehouden en plus- en minpunten van de afgelopen editie geformuleerd
evenals een perspectief voor een vervolg. Toekomstige op Indonesië gerichte
Pasar Kecils zouden mede in het teken van Azië kunnen worden gezet (innovatie
van belang, oude opzet werkt niet meer) waarbij telkens een ander gastland
genomen wordt. Vervolgedities hoeven niet perse in oktober, november plaats te
vinden en zouden ook wat meer in de openbare ruimte kunnen zijn. Jammer was
het niet betrokken zijn van Wij Deventer en stedelijke op wijken gerichte
koepelorganisaties als Raster bij de activiteiten in Keizerslanden.
-Maandelijks of tweemaandelijks: een film- en lezingenprogramma in
samenwerking met Filmhuis De Keizer (net als in Lux Nijmegen) , betrokkenen uit
de Moluks-Indonesische gemeenschap, het CDS, Vluchtelingenwerk gericht op
focuslanden met als onderdelen Cinema Indonesië en Cinema Turkije-MiddenOosten. Onderbrengen van een beperkt aantal concerten in bijv. de muziekserie
Deventer Internationaal. Als voorbeeld zie Delta Sounds: Old Roots and New
Routes zie www.deltasounds.nl) . Door een bescheiden aantal film- en
muziekactiviteiten zou een “verkleuring” van de reguliere programmering kunnen
plaats vinden.
-Vervolgactiviteiten als het uitgeven van een boek worden bezien rond het Indo
Routes project vanuit het MKB. De Indonesische Ambassade zal bij
vervolgactiviteiten ook betrokken worden.
-Met Witteveen+Bos actief rond waterprojecten in Jakarta en de Building with
nature pilot in Demak rond mangrovebossen vindt in maart nog een gesprek
plaats. Ook zou Deventer incidenteel een bijeenkomst van het diaspora-Livable
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Cities project kunnen faciliteren om daarmee de banden met de ambassade en
overheden daar te kunnen versterken.
Bezien dient te worden of de bovengenoemde op Indonesië gerichte
perspectieven niet nader verkend moeten worden om te komen tot een beperkte
kalender.
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