
 

 

Jaarverslag 2018 CDS activiteiten 

 
7-1-2018-   Zarife Caliskan – Sevda Kuran  – Emine Karadag  
 
Kunstcircuit Deventer, 32 bezoekers.  
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. 
Emine Karadag is een 
schrijfster woont in Zwolle. 
Werkt als leidinggevende bij 
een bedrijf daarnaast doet 
veel vrijwilligerswerk voor 
Turkse ouders.  
Zarife Çalışkan is een 
schrijver die werken heeft geschreven in de categorieën literatuur, roman en 
poëzie.  
Zijn belangrijkste boeken staan in alfabetische volgorde; degenen uit het verleden 
tot de toekomst kunnen worden geteld als Snow Girl, Snow Girl 2. Hij ontmoette 
boekenliefhebbers via zijn favoriete publicaties. 
Sevda Kuran (Elazig, 1962) woont sinds 1989 in Nederland en heeft twee kinderen. 
Sevda werkte als verpleegkundige en kinderleidster en schrijft gedichten, 
verhalen en romans. Zij heeft drie gepubliceerde bundels: Vrouwen van 
Droomland (2009), Een Gebroken Raam (2013), Een Gebroken Lied en Sneeuw 
Bloemen (2014). 
 
11-3-2018 - Literatuurmiddag 
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Kunstcircuit, ca. 30 bezoekers  
Drie schrijvers, Hovsep Hayreni, Agop 
Yildiz, Ali Gümüs vertelden over hun 
werk en er werden vragen gesteld en 
discussie gevoerd.  
Er werd discussie gevoerd over het 
boek van Hovsep Hayreni over de 
oorlog over Turkije en daarna werden 
er Turkse volksliederen gezongen. 
Agop Yildiz werd geboren op 2 april 
1946. 
Omdat zijn familie erg arm was, verhuisde hij naar Istanbul, waar zijn broer op 14-
jarige leeftijd woonde. Hij werkte voor een soldaat naast een draaibank. Toen hij 
terugkeerde uit het leger, trouwde hij met zijn vrouw Sultan Yıldız. In 1969 
vestigde hij zich in Nederland met zijn vrouw. Uit dit huwelijk werden twee 
tweelingen en drie kinderen geboren. 
Hij werkte in een gitaarfabriek tussen 1985 en 1990. Hierdoor heeft hij de boom 
beter leren kennen. Agop handelt sinds 1970 in Saz-instrumenten. Hij is nooit 
gestopt met het spelen van instrumenten. Door de jaren heen begon hij 
professioneler te werken. Naast de productie van Agop Yıldız Saz, schreef hij ook 
prachtige gedichten, zijn gedichten werden in juni 2016 verzameld door de 
uitgeverij 3C in zijn gedichtenboek getiteld NAR TANELERİ. 
Ali Gümüs is een schrijver/dichter. Hij werkt en woont in Amersfoort en heeft een 
nieuw boek geschreven en dat hij deze dag presenteerde.  
 
18-3-2018 - Project sociale binding  
 

 
 
Huis van de Wijk, ca. 30 bezoekers.  
Wethouder Jan Jaap Kolkman vertelde over het beleid van de gemeente. 
Discussie over hoe sociale binding leeft in de buurt, in de gemeente en landelijk. 
Benadrukt werd dat door het leggen van contacten en de dialoog en meer met 
elkaar praten er meer tolerantie ontstaat en minder vooroordelen tussen 
verschillende culturen. Dagvoorzitter was Zeki Aslan. 
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1-4-2018 - Literatuur/kunstmiddag Sabri Varan – Kerem Kaplan – Nuran Tug  
 
Kunstcircuit, ca. 40 personen. 
Er werden foto’s gepresenteerd van Sabri. En er werd gesproken over wat 
iedereen zag in de schilderen van Kerem Kaplan. Iedereen bleek er iets anders in 
te zien. 
Nuran Tug heeft ook bepaalde 
gezonde hapjes met allerlei 
groentesoorten gemaakt, die we 
allemaal hebben geproefd. 
Sabri Varan studeerde in 1999 af 
aan de Hogeschool De Horst. In 
1999 hield hij zijn individuele 
expositie `natuur en Mens` die ook 
in andere plaatsen te zien was 
(Hengelo, Utrecht, Doesburg).  
Na zijn studie is hij zich geheel aan 
de fotografie gaan wijden. Hij 
maakt vooral foto’s en 
documentaires voor en in opdracht van verschillende organisaties en instellingen. 
In 2000 exposeerde hij foto’s onder de titel `Iedereen is anders` over eerste en 
tweede generaties Koerden en Turken in Nederland (Istanbul, Enschede, 
Amsterdam). Verder werkte hij mee aan een tentoonstelling over vrouwen (Ede 
2000). Zijn foto’s ook in diverse tijdschriften en boeken te vinden. Sabri Varan is 
vooral geïnteresseerd en de verslaglegging van de multiculturele samenleving. 
Met zijn foto`s wil hij `bijzondere` gebeurtenissen vastleggen die men anders zou 
vergeten.  
Kerem Kaplan woont in Amersfoort. In de beginjaren was Kerem vooral realistisch 
bezig. Vervolgens ontwikkelde hij zich meer in impressionistische en 
surrealistische richting. Tegenwoordig is zijn werk uitgebreid met meer 
expressionistische en abstracte technieken. Schilderen is een zoektocht, waarin 
de verf tot expressie komt. Zijn liefde ligt in het combineren van kleuren, in de 
textuur van de verf en de effecten die dat oplevert. 
Nuran Tug werkt als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met de vijf 
natuurgerichte principes  beginnend met energie en deze worden in volgorde 
doorlopen. Voor alle principes geldt dat er een volgorde is, een principe kan niet 
functioneren als het voorafgaande principe niet goed functioneert. 
Dit betekent dat u meer bent dan uw klacht. Achter iedere klacht zit een verhaal 
en achter ieder verhaal zit een mens. Een mens die in zijn totaal aandacht krijgt. 
Niet alleen is er aandacht voor het lichamelijke aspect maar ook voor het sociale 
en psychische aspect. Deze aspecten beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
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8-4-2019 - Thema Waarom mensen vluchten   
 

 
 
Geert Groote Huis, ca. 15 bezoekers. 
Zafer Aydogdu en Robin van Ee van het Geert Groote Huis waren sprekers deze 
middag. 
Twee vluchtelingen vertelden waarom ze moesten vluchten. Zafer heeft een 
filosofische lezing gehouden over wat vluchten inhoudt en wat het met mensen 
doet. Daarna discussie.  
Doel was mensen bewust te maken waarom mensen vluchten. En ook wat 
vluchtelingen bij mensen teweeg kunnen brengen. 
Er waren ook vrouwen van Vrouwen voor Elkaar, die gevlucht waren. 
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21-4-2018 - Efkan Sesen trio  
 
Schouwburg Deventer, ca. 200 bezoekers die enthousiast waren over het concert. 
Efkan Sesen werd geboren in 1963 in Istanbul, maar zijn roots liggen in Artvin, in 
Noord-Turkije aan de Zwarte Zee. Tussen ‘87 en ‘91 was hij leadzanger bij de 
activistische band ‘Grup Yorum’. In 1991 besloot hij om solo verder te gaan. De 

Zwarte Zee heeft altijd een 
grote invloed gehad op zijn 
muziek. In 2004 brengt hij het 
album ‘Pek de Taninmayan / 
Karadeniz’ uit met liederen uit 
de regio. In 2012 vierde hij zijn 
25-jarige jubileum met het 
album ‘Soluk Soluğa 25 Yil’. In 
2013 brengt hij het album 
‘Çocuksu Sarkilar’ uit. Sinds 
2016 woont hij in Nederland. Hij 
treedt geregeld op met zijn 

vrouw (Didar Sesen) en met zijn zoon Sinan, die jazz studeert aan de 
internationale kunstvakhogeschool Codarts in Rotterdam. Zij werken momenteel 
samen aan een nieuw album. 
Efkan Sesen: zang en gitaar 
Sinan Sesen: basgitaar 
Caner Polat: drums 
 
20-5-2018  - Ahmet Telli   
 
Kunstcircuit 42 bezoekers  
Ahmet Telli, geboren op 2 december 1946 studeerde 
aan Hasanoğlan en Kayseri Pazarören, 
Pınarbaşı lerarenscholen. Na een afstuderen 
aan het Gazi Education Institute gaf hij les in 
Turks en literatuur. Hij werd gearresteerd 
door de staat van beleg terwijl hij leraar 
was. In datzelfde jaar werd hij berecht en 
voor korte tijd veroordeeld voor een artikel 
dat hij over zijn gedichten schreef.  
Hij werkte als uitgever, manager en redacteur 
in verschillende uitgeverijen. Zijn eerste 
gedicht werd gepubliceerd in 1961. In 
1972 kreeg het eerste artikel geschreven 
door Cengiz Tuncer over zijn 
roman Kerkenez de tweede plaats in 
de Varlık Magazine Criticism Award. Hij schreef meer essays en boekintroducties 
in de jaren '70 en begon zijn boeken te publiceren na 1979. 
 
  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasano%C4%9Flan&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pazar%C3%B6ren,_P%C4%B1narba%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pazar%C3%B6ren,_P%C4%B1narba%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pazar%C3%B6ren,_P%C4%B1narba%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Varl%C4%B1k_(dergi)
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3-6-2018 - Literatuurmiddag Cem Duman /Yasar Çicekdemir + 
seizoensafsluiting   
 

Kunstcircuit, 37 bezoekers  
De seizoenafsluiting is ook 
bedoeld voor mensen die 
een heel jaar op vrijwillige 
basis hebben geholpen. Het 
is ook een moment om hen 
in het zonnetje te zetten.  
Yaşar Çiçekdemir werd 
geboren in 1956 Afyon/Dinar, 
verliet zijn opleiding in 1979 
en ging naar Holland. Hij 
runde zeven jaar een 
restaurant met Agop Yıldız 

in zijn stad. Gedurende die periode van zeven jaar 
ontwikkelde hij intieme relaties met tientallen kunstenaars 
die in West-Europa vielen. Een van deze artiesten was 
Fakir Baykurt. Er zijn twee Turks-Nederlandse boeken van 
Yaşar Çiçekdemir verschenen.  
Cem Duman is eigenaar van C3 uitgeverij 3C Uitgeverij 
waarmee Arnhemmer Cem Duman Turkse boeken op de 
Nederlandse markt brengt en Nederlandse literatuur in 
Turkije aan de man probeert te brengen. Heeft een breed 
netwerk van schrijvers en dichters. Hij nodigt dichters en 
schrijvers om met lezers te ontmoeten. Heeft twee boeken geschreven. Cem 
woont in Arnhem.  
 
24-6-2018 - Midzomer Multicultureel Muziekfestijn 
 
Dit festijn werd gehouden in samenwerking met de Nering Bögelkoepel in het 
Worpplantsoen. Het festijn was ondanks het druilerige weer een groot succes. 
Hoofd doel van dit festijn was: de ontwikkeling van activiteiten en voorzieningen 
die kunnen bijdragen aan het behouden en versterken van de sociale cohesie in 
Deventer. 
Het programma is prima 
uitgevoerd door alle 
deelnemende groepen. 
Mensen waren erg 
enthousiast. Er waren 
verschillende soorten 
muziek, er werd gedanst en 
gegeten, goede gesprekken 
gevoerd.  
Zo’n 250 mensen bezochten 
het MMM-festijn, in een 
ontspannen, gezellige sfeer. 
Het Wereldkoor zong liederen uit allerlei landen waarbij het publiek werd 
uitgenodigd om mee te dansen, de multiculturele groep Vrouwen voor Elkaar 
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hield een show van de prachtige kleding uit de landen van oorsprong van de 
vrouwen. Anadolonun Sesi speelde prachtige Saz-muziek en de Inline Dansgroep 
hield een voorstelling. 
Eén van de activiteiten op de Muziekfestijn was een foto expositie. 
De bedoeling van de expositie was dat het publiek werd uitgedaagd om foto’s op 
te pakken, van dichtbij te bekijken en zich af te vragen op welke manier het beeld 
voor hen ‘sociale verbinding’ uitstraalde. Wat de foto met hen deed of wat ze erin 
zagen. We stonden klaar om gedachten te beluisteren, de weg naar de 
beeldkeuzen interactief te volgen. Immers, zoveel bezoekers, zoveel manieren van 
waarnemen en beleven! Want waarom wordt een beeld meer of minder met 
‘sociale verbinding’ geassocieerd en waarom? 
Er was veel belangstelling voor de fototentoonstelling. We hebben meer dan 40 
reacties ontvangen op de foto’s.  
 
14-10-2018 - Mehmet Polat en Sinan Arat  
 
In de Fermerie, 47 bezoekers. 
Mehmet Polat is geboren en getogen 
in Urfa (Turkije), studeerde Mehmet 
Ottomaanse muziek in Istanbul. 
Hij is een vakkundige ud-speler, 
componist, ensemble-leider en solist 
die inmiddels vele internationale 
tournees op zijn naam heeft staan. 
Zijn nieuwe benadering van het 
bespelen van de ud en zijn brede visie 
op het maken van muziek brachten 
hem in 2007 naar Amsterdam, waar 
hij werkte en experimenteerde met 
vele andere muzikanten uit de hele 
wereld. Mehmet voegde nog twee 
extra bassnaren toe aan zijn ud. Deze uitbreiding vormt een verbreding van 
mogelijkheden en klankkleur van zijn instrument. 
Sinan Arat is afgestudeerd aan het conservatorium van de Ege University in 
Turkije. Zijn belangrijkste instrument is de ney (fluittype). Daarnaast bespeelt hij 
nog andere fluiten zoals de kaval en de bansuri. Hij trad op in Europa en Turkije. 
Naast het geven van concerten geeft hij les in de Turkse muziek in ney, kaval en 
fluit. De vele typen fluit die Sinan heeft gespeeld hebben zijn manier van ney-
spelen beïnvloed. 
 
4-11-2018 - Focus op Indonesië  
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Schouwburg. In samenwerking met Deventer 
Wereldstad, ca. 150 bezoekers.  
Het veelzijdige project ‘Focus Op Indonesië’ 
(winter 2017) maakte de eeuwenoude banden 
tussen Deventer en Indonesië zichtbaar én 
beleefbaar voor een breed publiek. 
De fotografen Pieter Leeflang, Frans Latupeirissa 
en Roy Manuhutu legden talrijke 
programmaonderdelen met de camera vast. De 

inspirerende beelden vroegen om een vervolg: een mooie 
overzichtstentoonstelling! 

Een uitnodiging van CDS tijdens het Midzomer 

Multicultureel Muziekfestijn op de Worp 
(zomer 2018) inspireerde tot het maken van 
een tussenstap. Bezoekers konden een 
veertigtal foto’s in klein afrukformaat 
oppakken en bekijken. Vol aandacht schoven de mensen langs de tafels, lieten zij 

de beelden op zich inwerken, schreven zij hun 
associaties en motivaties op. Uit deze foto’s is een 
selectie gemaakt voor deze tentoonstelling. 
Heel veel bezoekers waren zeer geïnteresseerd naar de 
achtergronden en de totstandkoming van deze 
tentoonstelling.  

11-11 en 18-11-2018 - Inspraak Orgaan Turken   
 
Ca. 20 Turkse mannen en vrouwen kwamen bij elkaar in 
het Huis van de Wijk. Onder leiding van Nevzat Cingöz 
werd gesproken over hoe Turkse  ouders normen en 
waarden, cultuur, e.d. overdragen op hun kinderen. 
Mensen waren heel enthousiast.  
Iedereen vertelde over zijn opvoeding en wat hij heeft 
meegemaakt en hoe de kinderen hier opgroeien en dat 

de samenleving waarin je leeft medebepalend is voor hoe kinderen gevormd 
worden en dat het met elkaar praten meer begrip oplevert. 
En er werden lekkere hapjes geserveerd. 
 
 
25-11-2018 - Film Zer  
 
Georganiseerd in samenwerking met Filmhuis De Keizer. 
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Wegens overweldigende belangstelling werd deze prachtige film zelfs twee keer 
vertoond. In totaal ca. 180 bezoekers. 
Korte inhoud van de film: Jan woont in New York en op is zoek naar de oorsprong 
van het lied van zijn grootmoeder. Terwijl Jan bezig is met zijn zoektocht, vindt hij 
zichzelf in het midden van een adembenemende geografie, een authentieke 
cultuur, kleurrijke karakters en de sporen van een massamoord. Tijdens zijn reis 
ontdekt hij het levensgeheim van zijn grootmoeder Zarife. 

 
 
28-11-2018 - Concert Gonca 
Akyar  
 
in Burgerweeshuis in 
samenwerking met Deventer 
Internationaal  circa 70 
bezoekers 

In haar stem liggen de bergen van Anatolië verpakt, de kraanvogels die 
overvliegen, de puurheid van uitgestrekte tarwevelden, de weerbarstigheid van 
onstuimige rivieren… 
Gonca Akyar (Enschede, 1985) vertolkt met diepe passie de eeuwenoude 
volksliederen en protestliederen uit Anatolië, die van generatie op generatie zijn 
overgeleverd tot op de dag van vandaag. Met haar stem wekt ze 
de menslievende filosofie die in de liederen verpakt ligt tot leven. Ze zingt over de 
vreugden, het verdriet en het verzet van volkeren, verrast de luisteraar met haar 
krachtige stem en raakt op onvergetelijke wijze.  
 
8-12-2018 - Altin Gün  
 
in samenwerking met Deventer Internationaal in Burgerweeshuis, ca. 250 
bezoekers.  
De Amsterdamse band speelt voornamelijk Turkse psychedelische folkrock, een 
genre dat in de jaren zestig en zeventig is ontstaan als mengeling van westerse 
rockmuziek van bands als The Doors en Led Zeppelin, en traditionele Turkse 
volksmuziek. Altın Gün maakt eigen interpretaties van nummers uit deze tijd.  
Hun debuutalbum On kwam in 2018 uit bij Bongo Joe Records. De band speelt 
grotendeels covers van Turkse bands uit de jaren zestig en zeventig. Altın Gün’s 
tweede album Gece (2019) werd genomineerd voor een Grammy en werd 
opgenomen in de Best of 2019 van AllMusic. De naam van de band 
betekent Gouden Dag. 
 
9-12-2018 - Cemal Kapikiran  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Doors
https://nl.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Debuutalbum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekgroep
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
https://nl.wikipedia.org/wiki/Album_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award
https://nl.wikipedia.org/wiki/AllMusic
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Cemal Kapikiran is in Kunstcircuit in het zonnetje gezet in 
samenwerking met zijn kinderen, kleinkinderen, 
schoonfamilie enz. Hij werd gezien als ‘burgemeester van 
de Turken’. Hij was heel betrokken bij iedereen, een 
bruggenbouwer, erg geliefd, zowel bij de moskee als bij de 
Alevitische vereniging. Cemal is ook altijd tolk geweest 
voor heel veel mensen. 
Er waren ca. 60 mensen aanwezig.  
Er werden heel veel cadeautjes gegeven, gedichten en 
verhalen voorgelezen. En het geheel werd afgesloten met 
lekkere hapjes die door de familie Kapikiran waren 
gemaakt. Er was muziek, mensen die Saz speelden. 


