2012-10-28 Paradijsvogels in de polder: De Indo-Connectie

Het fotoalbum van dit event op west-papua.nl kun je bereiken via deze hyperlink .

De onderstaande tekst wordt op facebook gepubliceerd:

Het evenement 'Paradijsvogels in de Polder-de Indo-connectie' op 28 oktober in RASA Utrecht
is volgens de meeste bezoekers bijzonder geslaagd en voor herhaling vatbaar. De drie
organisatoren (Kosmopolis Utrecht, het Indisch maandblad Moesson en het Indisch
Herinneringscentrum) zagen de grote theaterzaal tot vrijwel de laatste stoel bezet. Een van de
hoogtepunten was het drie-generatie-gesprek met Papoea-vrouw Eef Mamoribo, haar dochter
Yvonne Carels en haar kleinzoon Miko Carels. In de filmzaal was het minder druk, maar hier
werd wel een oud-VVD-politicus gesignaleerd. In de foyer verzorgde DJ Teddy de muziek uit de
Zuid-Pacific en werd ter plekke zelfs het Papoea-gerecht papeda vervaardigd.
De hier gepubliceerde foto's zijn gemaakt door Jessica Baro en Natalja Macnack.
Meer info op: www.fb.me/1vc32M4rd

Dan staan in RASA Utrecht de hedendaagse en historische link die Nederlandse Papoea’s,
Indo’s, Molukkers en anderen met (de geschiedenis van) voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
hebben centraal in het gevarieerde culturele programma Paradijsvogels in de polder: de
Indo-connectie
. Met muziek, foto’s,
films, een talkshow, spoken columns, eten en mooie ontroerende verhalen.
Het programma is een samenwerking van het Indisch Herinneringscentrum, Moesson en Kos
mopolis Utrecht
. Reserveer snel via
info@kosmopolisutrecht.nl
o.v.v. 28/10/2012 of bel 030 -239 38 92.

Paradijsvogels in de polder: de Indo-connectie
Datum: zondag 28 oktober
Tijd: 13.00 – 19.00 uur
Toegang: 10,00 euro
Locatie: RASA, Pauwstraat 13 A, Utrecht
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Reserveren (gewenst!): via info@kosmopolisutrecht.nl o.v.v. 28/10/2012
of bel 030 -239 38 92.

Het definitieve programma van 28 oktober 2012 is bekend!
Dan staan in RASA Utrecht de hedendaagse en historische link die Nederlandse Papoea’s,
Indo’s, Molukkers en anderen met (de geschiedenis van) voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
hebben centraal in het gevarieerde culturele programma Paradijsvogels in de polder: de
Indo-connectie
. Met muziek, foto’s,
films, een talkshow, spoken columns, eten en mooie ontroerende verhalen.
Het programma is een samenwerking van het Indisch Herinneringscentrum, Moesson en Kos
mopolis Utrecht
. Reserveer snel via
info@kosmopolisutrecht.nl
o.v.v. 28/10/2012 of bel 030 -239 38 92.

In de theaterzaal, de foyer en de studio vindt een parallelprogrammaplaats.
PROGRAMMA THEATERZAAL

14.00 uur Deel 1 programma theaterzaal. Opening door gastheer Wim Manuhutu &nbsp;
14.05 uur Fotopresentatie uit het boek Paradijsvogels en Kroonduiven van Tjaal Aeckerlin.
Wim Manuhutu
geeft een introductie over het boek en spreekt met diverse ervaringsdeskundigen, m.m.v.
Heidi Heintz, mw. Ruchtie, Tina Daniels
14.45 uur Muzikaal intermezzo door zanger Decky Rumajauw met Papoealiedjes
14.55 uur Drie-generatie-gesprek onder leiding van Nancy Jouwe met Eef Mamoribo,
dochter Yvonne Carels en kleinzoon Miko Carels
15.30 uur Pauze
16.00 uur
Deel 2 programma theaterzaal
• Spoken column van Hank van Bosstraten
• Boekenclub: Talkshow met Griselda Molemans, Peter Klencke, Marlies Dinjens, Hannie
de Rijke
en Casper van Bruggen.
Ze vertellen over hun (aanstaande) publicaties rondom mensen en hun binding met
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Met historische beelden, verzameld door Timo van de
Eng
.
• Performance van theatermaker Frank Irving
• Dansoptreden Cenderawasih Papua
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• Reizen naar Papua: vakantiekiekjes en -verhalen uit het publiek
17.35 uur Sluiting zaalprogramma
PROGRAMMA STUDIO
Filmprogramma met om:
14.00 uur
Verzet in Indi&euml; – Documentaire van Peter Hoogendijk
15.00 uur
Nieuw Guinea in kleur – Hans v/d Berg/Timo van de Eng
16-18 uur Koning Zonder Land – Babette Niemel en &nbsp; Land Zonder Koning –Babett
e Niemel
PROGRAMMA FOYER
Doorlopend programma met:
- Digitale fototentoonstelling Paradijsvogels in de Polder*
- DJ Teddy: Teddy Talapessy heeft dankzij zijn Papoea moeder en Molukse vader veel
culturele kennis over Papoea en een koffer vol Papoea-muziek en muziek uit de Zuid-Pacific.
- Taste of the Pacific verkoopt Papoea-eten en geeft ook een Papeda-kookdemonstratie
voor zowel kinderen als volwassenen.
- Boekhandel Savannah Bay uit Utrecht is aanwezig met een boekenstand.
- Gezamenlijke stand van de organisaties Moesson, Indisch Herinneringscentrum en
Kosmopolis Utrecht, inclusief verkoop van fotoboek Paradijsvogels in de Polder en diverse
DVD’s.
- Stand van Merapi Tour &amp; Travel .
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