2013-10-27 Tribute to Jofrey Korwa

A tribute to Jofrey Korwa's life! Een Papua-feest in een Hollandse molen in Utrecht, met live
muziek, poëzie, Pacific Reggae, presentatie van de Timor Papua Connection, doorlopende
diashows en meer.
Samen met de familie en oude en nieuwe vrienden herdachten we Jofrey’s leven en
zijn werk voor West Papua.

A Tribute to Jofrey Korwa

Programma

14.00 – 15.30 Inloop, stands en bar
15.30 – 15.40 Welkomswoord
15.40 – 16.00 Suara Nieuwegein, Papua Gospelkoor
16.00 – 16.30 Lagu Lombok, koor uit de wijk Lombok
16.30 – 16.45 Toelichting op het dagprogramma
16.45 – 17.15 Arjen de Jong, Singer-Songwriter
17.15 – 17.25 Eline Korwa: een lied voor Jofrey
17.25 – 17.30 Insawaires Kurni: lied uit Biak, West Papua
17.30 – 17.45 Djamel Imadalou, Stg. Algerijnen Nederland
18.00 – 18.15 Phaidra & Ferry: Topo Dada Poetry Mix
18.15 – 18.30 Endie: een gedicht voor Jofrey
18.45 – 19.15 Mambesak: traditioneel en strijdliederen
19.15 - 19.15 Koos Borghouts over de Zwarte Pieten Misère van Tilly Kaisiëpo
19.15 – 19.30 Trekking van de loterij
19.45 – 20.00 Andy & Endie: een lied uit Timor-Leste
20.00 – 20.15 Presentatie Timor Papua Connection
20.30 – 20.45 Mystery guest, supergeheim optreden
20.45 – 21.00 Afsluiting programma
21.00 – 22.00 Papua free-jam, unplugged
22.00 uur EINDE

Op 27 oktober 2013 vond bovengenoemd event plaats ter nagedachtenis aan Jofrey Korwa. In
een heel aparte locatie een molen in Utrecht. De ruimte was beperkt tot 100 personen. Toch
zijn er over de dag zo'n 150 tot 200 bezoekers geweest.
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Een indrukwekkend programma met gedichten, getuigenissen, en vooral veel muziek.

En belangrijk voor de toekomst: getuigenis van de TiPaCo (Timor Papua Connectie), de
MaPaCO (Maluku Papua Connectie) en de AlPaCo (de Algerie Papua Connectie).

Alles liep perfect op schema en werd gepresenteerd door Endie en Andy.

Voor het fotoalbum: klik hier

Voor meer informatie over Jofrey Korwa: http://tanahku.west-papua.nl/index.php/fotoalbums/41
71-12-juni-2013-afscheid-van-jofrey-korwa-strijder-voor-free-west-papua.html

Dankwoord van Endie:

Er zijn zoveel mensen die ik wil bedanken, omdat we er samen zo'n mooie en warme dag van
hebben gemaakt!! Mikkie Roos en Hielque Coumans van Houtzaagmolen de Ster omdat ze de
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hele dag voor ons en alle aanwezigen gezorgd hebben, Annefleur van de Bunt en Vanessa
Itaar voor hun artistieke invulling van de TiPaCo-stand en de stress-interventie vooraf, Andy
Korwa (met een 'A') voor de muziek CD's, het vele oefenen van ons lied, de push om mij de
refreinen te laten zingen, voor het meedenken en het samen presenteren van de dag, Joop &
Nick van Samen Muziek Maken Utrecht voor de backline apparatuur en het prima geluid, Indjir
Hanasbei voor het binnenhalen en geheimhouden van onze Mystery Guest, Insos Ireeuw en
Stichting Papua Projectgroep Nieuwegein voor de geweldige catering en Arie Rintsema die
bijsprong in de molen zodat alles op tijd startklaar was ... de artiesten: Gospelkoor Suara
Nieuwegein, het koor Lagu Lombok uit onze wijk, Singer-Songwriter Arjen de Jong, Engelina
Korwa met haar ontroerende lied, onze stralende jongste ster Insawaires Koerni, de dichters
Phaidra Johannis & Ferry RW Rinsampessy met hun Topo Dada Poetry Mix, Oridek Ap van de
Free West Papua Campaign die met zijn groep Mambesak de spirit van West Papua liet zien en
horen en mystery guest Mitchell Brunings die begeleid door het gitaarspel van Gerson
Dakilwadjir alle aanwezigen tot tranen roerde ... de sprekers: Djamel Imadalou, huisvriend en
oprichter van Stg. Algerijnen in Nederland en Koos Borghouts met zijn reactie op de
gebeurtenissen tijdens de zwarte pieten demonstratie in Den Haag (waarvoor Egbert Wever
nog snel de foto's van internet had gehaald). En dan natuurlijk het publiek, alle familie,
vrienden, collega's en buren die aanwezig waren..... de mensen die verhinderd waren maar
toch hun goede wensen voor de dag hadden gestuurd .... iedereen enorm bedankt .... wat een
dag !!!

Endie van Binsbergen.
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