Aankondiging festival
Dinsdag 30 juni
De herdenking
Woensdag 1 juli
De viering

Keti Koti: Van en voor iedereen
Cultuur, talks, ontmoetingen over slavernij & bevrijding

Wat is Keti Koti?

1 juli: Viering

Elk jaar wordt op 1 juli in Nederland de
afschaffing van de slavernij gevierd.
Een belangrijke viering. We mogen niet
vergeten dat de rijkdom van Nederland
deels is gebaseerd op eeuwen van
koloniale overheersing en slavernij. Dat
was toen, maar ook nu komen slavernij
en mensenhandel nog steeds voor in
onze wereld. We nodigen je uit mee te
doen, met familie en vrienden, buren,
dorps- en stadsgenoten. Net als bij
4 en 5 mei, is er op 30 juni een
herdenking met plechtige kranslegging
en op 1 juli een feestelijke viering.
En er is meer.

De start: Bigi Spikri optocht
Het festival wordt voorafgegaan door
een kleurrijke optocht, de Bigi Spikri
(grote spiegel). Een eerbetoon aan het
verleden, met traditionele kleding en
performances die verwijzen naar het
slavernijverleden op de plantages.
Route (o.v.b.): vanaf Heemraadsplein,
Mathenesserlaan, ’s Gravendijkwal,
West-Kruiskade.

Keti Koti is een festival van
ontmoetingen.
Terugblikken en vooruitzien.
Stilte en actie.
Verleden en heden.
Afrikaans en Europees.
Hier en daar.
Lering en vermaak.
Een lach en een traan.
Voor jong en oud.

Keti Koti Festival: viering met
cultuur, muziek en gezellig
samenzijn
Het Wijkpark Oude Westen is op
1 juli een gezellige drukte met
mannen, vrouwen en kinderen in de
meest prachtige klederdrachten.
Het draait op deze dag om viering,
muziek, vrolijkheid en lekker eten.
Maar ook staat er de Rotterdamse
Leesbus waar je de meest prachtige
verhalen hoort. Enkele namen die al
zijn vastgelegd: Fra Fra Sound,
Corona Band, de Nazaten (o.v.b)
Tijd: 13:00 uur. Entree € 2,00

29 en 30 juni: Herdenken

Expositie Ro Heilbron

29 juni Keti Koti lezing
Ali Moussa Iye (UNESCO) geeft een
inspirerende lezing over het ‘Slave
Route Project’ en het belang van
herdenken en onderwijs (Engels
gesproken). M.m.v. zangeres Ntjam
Rosie, professor Alex van Stipriaan en
burgemeester Ahmed Aboutaleb.
Tijd: 15:00 uur Stadhuis Rotterdam
Aanmelden: info@ketikotirotterdam.nl

Het Centrum Beeldende Kunst toont
een selectie van werken van de
Surinaams-Rotterdamse schilder
Ro Heilbron langs de West Kruiskade.

30 juni kranslegging bij het
slavernijmonument
Burgemeester Aboutaleb legt een
krans ter nagedachtenis van de
slachtoffers van de slavernij in de
Nederlandse koloniën.
De plechtigheid wordt begeleid door
Apinti, koorzang en Marinierskwintet.
Tijd: 19:00 uur Lloydkade (naast STC)
30 juni, Kabra Neti
Traditionele voorouderherdenking.
Locatie: Sunclub.
Informatie en kaartverkoop o.a. via
Billboard, West-Kruiskade 47

10 juni - 10 juli:
Keti Koti creative store
Een kleurrijke galerie, creatieve
werkplaats, ontmoetingsplek en...
ook een plaats voor performances,
pitches en mooie producten.
Programma wordt begin juni bekend
gemaakt.
Locatie: Oude Binnenweg 116-118
(voormalige winkel Sacha Shoes)

28 juni: Donner Podium
Boekhandel Donner presenteert
diverse schrijvers en boeken.
Tijd: 12:30 uur boekhandel Donner,
Coolsingel 119

Blijf op de hoogte via:
ketikotirotterdam.nl
twitter.ketikotirotterdam.nl
facebook.ketikotirotterdam.nl
Wilt u op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief:
info@ketikotirotterdam.nl

20 juni: theater
Sophie & Nola, Rotterdamse Schouwburg
Deze theatrale voorstelling neemt het publiek mee naar Suriname en
Nederland. Naar het Paramaribo en Amsterdam van Sophie Redmond
en Nola Hatterman. Sophie bewees dat zij als Surinaamse vrouw
een dokter met een eigen praktijk kon worden. Nola week af van de
heersende moraal en haar kunstwerken tonen de zwarte mens als persoon in plaats van een stereotype.
Aanvang 20.15 uur.
Kaartverkoop: rotterdamseschouwburg.nl

Samenwerkende organisaties

Ontwerp zendesign.nl

Organisatie Keti Koti Festival:
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst & KetikotiConnect
Comité van aanbeveling:
Melanie Post (Historisch Genootschap Roterodamum), Paul van de Laar
(Museum Rotterdam), Jantje Steenhuis (Stadsarchief Rotterdam)

