Jaaroverzicht CDS 2019
30-1-2019 - Sinan Arat en Alper Kekeç
In het Burgerweeshuis, in samenwerking met Deventer Internationaal, uitverkocht.
Er was ook de mogelijkheid om vooraf een Turkse maaltijd te gebruiken.
Sinan Arat is geboren in Erzincan
(Turkijë) en studeerde ney aan het
conservatorium in Izmir. Hij speelt
regelmatig met musici komende uit
verschillende tradities, zoals:
Anatolisch, Ottomaans, Indiaas en
Westers Klassiek. Tevens speelt hij
regelmatig met traditionele musici
die uit zijn geboorteregio komen.
Sinan houdt van improviseren, met
zijn verfijnde ademtechniek pakt hij
op onnavolgbare wijze de magie van het moment en transformeert hij deze tot
sensitieve klanken. Hij gelooft dat door de vibraties van zijn klank het hart zich
vanuit liefde opent. Deze kosmische ervaring wil hij graag aan de luisteraar
doorgeven.
Sinan werd bijgestaan door Alper Kekeç op percussie. Alper is docent aan
het Concervatorium van Rotterdam en heeft samen met Sinan op de Ney
onnavolgbare complexe Ottomaanse en Anatolische ritmes uit oude tradities ten
gehore gebracht op o.a. de Darburka en Frame Drum.
10-2-2019 - Poëzie- en kunstmiddag Ali Zülfikar
In de Fermerie, ca. 35 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.
Ali Zülfikar is geboren 1970 (1971) in Yavuzeli, Turkije.
1989-95 Studies aan de Firat University in Elazig
door Prof. Memduh Kuzey en Cemal Arslan. Lid van
de © VG Bild-Kunst, Bonn 2018. Momenteel
werkzaam als freelance kunstenaar in Keulen. Citaat
van Dr. Stephanie Eckhardt: ‘Ali Zülfikar werd in 1971
in Turkije geboren, hij is een meester. Niet alleen

vanwege de vele internationale tentoonstellingen tot in de VS, maar vooral
vanwege zijn portretten. Dit zijn meesterwerken van dit genre. Het eerste beeld
liet ons al denken aan de meesterwerken van Dürer en Leonardo. De sporen in de
gezichten zijn als stormen die kleuren als een natuurlijke symfonie. Zülfikar heeft
een moeilijke taak gekozen om met dit soort portretten te werken.’
Deze Duitse dichter/schilder vertelde over zijn werk en leven, er werd
gediscussieerd en er werden veel vragen gesteld.
8-3-2019 - Fotoexpositie Sociale Binding
In woon- zorgcentrum Humanitas, 27 bezoekers.
Heel veel bezoekers waren zeer geïnteresseerd naar de
achtergronden en de totstandkoming van deze
tentoonstelling. De foto’s waren gemaakt door de fotografen
Pieter Leeflang, Frans Latupeirissa en Roy Manuhutu. Er waren
lekkere hapjes.
10-3-2019 - Bijeenkomst ouderen 1e bijeenkomst
In Kunstcircuit, 35 bezoekers.
Deze bijeenkomst was een
combinatie-activiteit waarbij
informatie werd gegeven over
provinciale verkiezingen, en over wat
het verschil is tussen gemeente en
provincie. Mensen zijn gestimuleerd
om te gaan stemmen Zafer Aydogdu
heeft ook informatie gegeven over
het kiessysteem van Nederland.

27-3-2019 - Afework Nigussie/Zea
In samenwerking met Deventer Internationaal in Burgerweeshuis, 65 bezoekers.
Afework Nigussie is een veelzijdige masinqo-speler en
zanger uit Ethiopië. Als azmari, Ethiopische bard,
improviseert hij zijn teksten over tal van onderwerpen
terwijl hij zijn eensnarige viool niet alleen strijkt maar
ook tokkelt en als percussie-instrument gebruikt.
Nigussie wordt bijgestaan door Zea (gitaar, zang), die
een extra ritmisch element toevoegt. Zea is bekend als
zanger/gitarist van The Ex en vertaalt zijn adhd in
speels obstinate muziek waarin geen woorden nodeloos
verspild worden. Hij heeft al vele jaren ervaring in het
spelen met Ethiopische artiesten en ook in zijn eigen
muziek klinken Ethiopische invloeden door. Samen
vormen Afework Nigussie & Zea een unieke combinatie.
De punkige, ruige gitaar- en baslijnen van Zea passen wonderwel bij het vrije
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masinqo-spel van Afework Nigussie. Het levert supercatchy muziek op waarin
traditionele Ethiopische melodieën, improvisatie en westerse pop tot een
onweerstaanbaar geheel versmelten.

30-3-2019 en 13-4-2019 - Voorlichting over dementie
Gehouden in samenwerking met de Stichting Masohi, 30-50 deelnemers.
Annelies van Beem van Alzheimer Deventer informeerde boeiend en vakkundig
over het onderwerp.
Op 30 maart waren onderwerpen aan de
orde als “Wat is dementie? Hoe ontstaat
dementie? Wat zijn de risicofactoren van
dementie en hoe kun je deze verlagen?”
Op 13 april stonden vragen centraal als: Wat
doe je als je denkt dat er sprake is van
dementie?
Hoe wordt een diagnose afgegeven? Hoe
communiceer je met artsen/professionals? En
met de persoon met dementie?
Dementie blijft volksziekte nummer één in
Nederland.
Dementie is niet te voorkomen. Maar volgens onderzoek kan door het hebben van
de juiste genen en een "gezonde leefstijl" aan te houden met voldoende
beweging, gezonde voeding, het activeren van de hersenen en vooral stoppen
met roken, dementie niet voorkomt bij een kleine percentage mensen.
Het waren leerzame bijeenkomsten en de bezoekers waren heel geïnteresseerd.
Er lag voldoende informatiemateriaal ter inzage en om mee te nemen. Goed om
te weten dat in Deventer een Alzheimer-café is dat je
kunt bezoeken.
Reacties van persoonlijke aard kwamen spontaan aan
de orde. Het is opmerkelijk dat de behoefte groot is om
ervaringen met elkaar te delen.
19-4-2019 - LHBTI openingsbijeenkomst
In het stadhuis van Deventer.
De bijeenkomst begon met de officiële opening van de
stellage ‘Uit je hokje’ door de gemeente met een
toespraak van burgemeester Ron König.
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Vervolgens was er een bijeenkomst van CDS in
het stadhuis waarin een lezing werd gehouden
door Dr. Anton van Hooff over seksuele
diversiteit door de eeuwen heen. Daarna was
er een discussie over het onderwerp onder
leiding van wethouder Rob de Geest.
Forumleden bij deze discussie waren Gerja
Meima (Etty Hillesum Centrum), Rob Philip
(COC Deventer) en Jos Fleskes. Er waren
hierbij ca. 45 bezoekers aanwezig.

18-5-2019 en 25-5-2019 - Voorlichting over
dementie
Gehouden in het Huis van de Wijk, 12-20 bezoekers.
Ook hier informeerde Annelies van Beem van
Alzheimer Nederland de Turkse bezoekers.
De bezoekers vonden het allemaal erg de moeite
waard om de bijeenkomsten te bezoeken.
Bij de Turkse gemeenschap sluit de manier waarop
deze voorlichting is gegeven, niet helemaal aan bij de
mensen. Na de evaluatie met bezoekers is naar voren
gekomen dat Turkse mensen visuele informatie beter
opnemen dan theoretische informatie.
Ook veel praktijkvoorbeelden laten zien en voordoen
en ervaringen vertellen werkt voor deze groep veel
beter.
We merkten dat bezoekers bij de tweede bijeenkomst kennissen, familie, buren en
dergelijke hadden meegenomen.
2-6-2019 - Seizoensafsluiting
In Kunstcircuit, 18 bezoekers.
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.
Samen met allerlei mensen die met
CDS verbonden zijn hielden we een
evaluatie van het afgelopen jaar en
vooruitblik op het komende seizoen.

7-6-2019 - LHBTI 2e bijeenkomst
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In het Huis van de Wijk, ca. 35 bezoekers.
Nevzat Cingöz leidde de bijeenkomst.
Sercan Özmeraal vertelde zijn
levensverhaal, hoe hij in Turkije door zijn
familie werd bedreigd nadat ze erachter
waren gekomen dat hij homoseksueel was.
Daarop is hij naar Nederland gevlucht,
maar hier heeft hij problemen om een
verblijfsvergunning te krijgen omdat de
IND hem ‘niet gay genoeg’ en Turkije niet
een gevaarlijk land voor homoseksuelen
vindt.

23-6-2019 - Midzomer Multicultureel Muziekfestijn
Dit festijn werd voor het tweede jaar
gehouden in samenwerking met de
Nering Bögelkoepel in het
Worpplantsoen. Het was ondanks het
erg warme weer een groot succes. Deze
keer hadden we twee podia vol met
muziek- en dansvoorstellingen uit
allerlei landen, o.a. India, Armenië, de
Molukken, Turkije, Eritrea en Americanamuziek. Daarnaast was er een
uitgebreide kinderhoek met activiteiten
die werden verzorgd door o.a. Colorful Circle en Raster Kinderwerk.
En er waren allerlei kramen met producten uit o.a. Oeganda, Armenië, Turkije en
natuurlijk heerlijk eten uit verschillende culturen.
8-10-2019 - LHBTI 3e bijeenkomst
Deze werd gehouden bij de multiculturele groep Vrouwen voor Elkaar in woon- en
zorgcentrum Humanitas, Deventer, er waren
32 vrouwen aanwezig.
Een lesbische vrouw (A.) vertelde haar
levensverhaal. Ze begon ermee te laten zien
hoe gewoon ze was en vertelde dat ze op
latere leeftijd onverwacht enorm verliefd
werd op een vrouw. Ze vertelde ook over de
moeilijkheden die ze tegen was gekomen,
maar vooral ook over hoe gelukkig ze nu is.
Ook gaf ze achtergrondinformatie over
homoseksualiteit: dat het is aangeboren, dat
ca. 10% van de bevolking homoseksueel is, dat het niet te ‘genezen’ is, enz.
Bezoekers stonden open voor haar verhaal en stelden hun vragen aan A. De sfeer
was prettig en er werd aandachtig geluisterd. Bezoekers mengden zich prettig in
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het gesprek en er was ruimte voor iedereen om hun vragen te stellen en hun
ervaringen te delen.
Geconcludeerd werd dat openheid en eerlijkheid belangrijk is zodat
homoseksuelen zich niet gedenigreerd voelen maar geaccepteerd worden.
Bijzonder was dat alle vrouwen zijn gebleven tot het eind en zelfs 15 minuten
uitloop hadden.
27-10-2019 - Poëzie/kunstmiddag Yilmaz Odabaşı
Gehouden in Kunstcircuit, ruim 40 bezoekers.
Yilmaz Odabaşı is sinds de eerste jaren dat hij schreef
een van de originele, populaire en veel gelezen dichters
van 80 generaties in Turkse poëzie. Hij werd ook een
dichter genoemd die de meeste gedichten
componeerde. De eenvoudige maar fantasierijke
intensiteitsgedichten van de epische en bergachtige
stem hadden een grote impact op jonge generatie
poëzielezers van de jaren 1980 tot 2000.
Tegen 2000 schreef hij poëzie en artikelen in tal van tijdschriften zoals Being,
Presently, Books, New Think, Broy, Demonstration, Literature and Criticism,
Universal Culture.
Zijn gedichten zijn vertaald in vele talen zoals Perzisch, Engels, Duits,
Frans en Koerdisch.
Er werd gesproken over: wat is een gedicht, wat doet het met je, wat
vind je ervan, er werden veel ervaringen gedeeld.
1-11-2019 - Karsu Donmez
In samenwerking met Burgerweeshuis, uitverkocht.
Zangers en pianiste Karsu (Amsterdam, 1990) speelde in meer dan twintig landen
in haar jonge carrière, trad drie keer op in de beroemde Carnegie Hall in New
York en speelde twee keer op het
North Sea Jazz Festival. Haar
debuutalbum ‘Confession’ werd
uitgebracht in 2012, dat gunstige
recensies ontving. In september 2015
werd haar tweede studioalbum ‘Colors’
uitgebracht, dat opnieuw goed werd
ontvangen en waarmee ze de Edison
Jazzism Audience Award ontving in
juni 2016.
In 2017 speelde ze in de theaters ‘Play
my Strings’, waarin ze voor het eerst
een diepere inhoudelijke interpretatie gaf van haar theaterconcet. Het Parool gaf
haar vier (van de vijf) sterren: “Haar stem is een krachtig wapen dat kristalhelder
en zeer toegankelijk klinkt in het Engels, terwijl hij beweegt en mystificeert in het
Turks.” En “Bruggenbouwer is een te zwak woord, Karsu ziet het water niet eens.”
Karsu staat momenteel op het podium met ‘Karsu speelt Atlantic Records’. Deze
tour scoorde hoog op beoordelingen: “Karsu brengt absoluut hoge kwaliteit in
haar uitvoering vol dynamiek”, “Veelzijdige en wervelende uitvoering”.
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19-11-2019 en 26-11-2019 - Voorlichting dementie bij de Stichting Vrouwen voor
Elkaar
Veel vrouwen vonden de informatie die Annelies van
Beem van Alzheimer Nederland gaf heel interessant.
Ze vonden het ook heel verhelderend om te horen
dat dementie een ziekte is dat iemand niet gewoon
‘gek’ is geworden, dus dat het niet een psychische
ziekte is. Nu kunnen zij dit ook doorgeven aan hun
achterban.
De bezoekers vonden het allemaal erg de moeite
waard om de bijeenkomsten te bezoeken.

8-12-2019 - Poëzie/kunstmiddag
Kunstcircuit, ca. 15 bezoekers.
Er werd een soort planning gemaakt voor
2020 en iedereen mocht een eigen
gedicht, stukje tekst voorlezen en/of
muziek maken.
13-12-2019 - LHBTI-bijeenkomst
Etty Hillesum Lyceum, 6 groepen.
Rob Philip, voorzitter van COC
Deventer, heeft in samenwerking met
het Etty Hillesum Lyceum en CDS op
Paarse Vrijdag gastlessen gegeven
aan 6 klassen van het Etty Hillesum
Lyceum. De leerlingen waren heel
geïnteresseerd en spraken open over
het onderwerp.
Verder waren er informatie stands van de GSA (Gender &
Sexuality Alliance)-groep van het Etty Hillesum Lyceum en CDS.
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