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VOORWOORD

Keti Koti 2022
Wij zijn verheugd vanwege de groeiende belang-
stelling voor Keti Koti in Rotterdam. Steeds meer 
burgers en organisaties spreken zich uit voor 
meer bewustzijn over de betekenis en impact 
van het koloniaal en slavernijverleden. Tijdens 
de Herdenking op 30 juni a.s. zal een Manifest 
met die strekking aan burgemeester Aboutaleb 
worden aangeboden. Dit als opmaat naar het 
jubileumjaar 2023.

De maanden juni, juli en augustus staan bol 
van activiteiten. Wij vragen speciale aandacht 
voor de gezamenlijke kerkdienst op 24 juni, de 
Herdenking op 30 juni en het festival in het park 
Oude Westen op 1 juli.

Waarom herdenken en vieren? Op 30 juni
herdenken wij de slachtoff ers van de trans-
Atlantische slavenhandel en de slavernij in 
Suriname en Caribisch Nederland. Vanaf 
18.30 uur is er gelegenheid om bloemen in de 
Maas te werpen, ter nagedachtenis van de 
tot slaafgemaakten die de overtocht niet 
overleefden. Om 19.00 uur vangt het podium 
programma aan. Wie herdenkt blijft niet steken 
in het verleden, maar put inspiratie uit het 
verleden om door te gaan in het heden en 
de toekomst.

In dit programmaboekje treft u een overzicht 
aan en toelichting op diverse activiteiten die 
in de maanden juni, juli en augustus zullen 
plaatsvinden. Wij hopen dat u grif gebruik zult 
maken van het aanbod 2022 en zien u graag 
terug in 2023. Dan herdenkt en viert Rotterdam 
150/160 jaar afschaffi  ng van de slavernij.

Harlow Brammerloo

(projectleider Herdenking)
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COMPLEXITEIT

Kom anders ook even op dit kleed zitten

We vergelijken random onze kansen in NL

Ik zou willen dat je een vriendin was

En waarom zou ik jouw vriendin zijn, zeg jij

Of zullen we tattoos vergelijken, probeer ik

Het is Keti Koti

Wat wil ik nou eigenlijk?

In mijn linkerarm schreef ik amor

In mijn rechter laat los

Bij jou lees ik rechts back off 

Links I can’t breath

Tattoo rijmt op taboe

De schrik slaat me om het hart

Ik ben doorzichtig als een aquarium

Buiten zwaaien we altijd naar elkaar

Ik zou willen dat je gewoon een vriendin was

Zijn we een ongemakkelijke combi?

Je plukt aan de geschiedenis van mijn witheid

Je zegt cancel het woord ‘gewoon’

Niks is gewoon

Ik moet dat begrijpen

Het is Keti Koti, zeg je

Wij hoeven niet te buigen

En jullie hebben huiswerk

De lucht breekt open boven de stad

Om toch iets te doen doen we iets

met kokosolie op elkaars polsen

We staren in de zon tot het licht steekt

Of kijk ik weg?

Schud je nu je hoofd en knik je?

©Anne Vegter, 
   Stadsdichter Rotterdam 2022
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MANIFEST 2023

Rotterdam herdenkt en viert 160 jaar afschaffi  ng 
slavernij en 150 jaar afschaffi  ng staatstoezicht

GVGT en partners hebben een Manifest 
opgesteld over de viering en herdenking van 
Keti Koti in 2023 door alle burgers in Rotterdam. 
Het Manifest wordt op 30 juni a.s. tijdens de 
Herdenking aangeboden aan burgemeester 
Aboutaleb.

Rotterdam is voor altijd verbonden met het 
slavernijverleden in Suriname, de Nederlandse 
Antillen en de landen in Afrika - met name 
West-Afrika - die via hun nazaten vertegen-
woordigd zijn in de Rotterdamse bevolking. De 
stad heeft lange tijd geprofi teerd van de slavenhandel en van de slavenarbeid, door participatie in 
plantages met slaafgemaakten, door te investeren in handel en scheepvaart voor de slavenhandel 
en door te profi teren van de opbrengsten van goederen die werden geproduceerd door tot 
slaafgemaakten. Daarmee is de stad verplicht aan deze geschiedenis. Het college van B en W heeft 
op 10 december 2021, de Dag van de Mensenrechten, excuses aangeboden voor het koloniaal en 
slavernijverleden van de stad.

Gezamenlijk herinneren
In 2023 herdenkt ook Rotterdam dat het 160 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft en 
150 jaar dat het staatstoezicht ten einde kwam, een periode van 10 jaar waarin slaafgemaakten 
verplicht werden op basis van een arbeidscontract op de plantages door te werken. Wij, nazaten van 
de slaafgemaakten en Rotterdammers ongeacht afkomst of kleur, willen de slavernij gezamenlijk 
herinneren. In plaats van verdeeldheid kiezen we voor erkenning van het verleden en beleving van 
het gemeenschappelijke: van een gedeeld verleden naar een gezamenlijke toekomst.

Verbinding met het verleden
Wij herdenken de afschaffi  ng van de slavernij vanwege de verbinding met het verleden. 
Een verbinding die pijnlijk is, maar niet verdwijnt door weg te kijken. De slavernij werpt lange 
schaduwen vooruit. Tot op de dag van vandaag zijn de eff ecten ervan te zien en te merken in 
beeldvorming over en discriminatie van zwarte mensen. Zwarte Rotterdammers ondervinden de 
negatieve gevolgen hiervan in hun professionele loopbaan, het onderwijs, bij het vinden van een 
woning, et cetera.  Klachten over discriminatie in Rotterdam gaan in ruim vijftig procent van de 
gevallen over uiterlijk en etniciteit.
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Meer bewustzijn
Door gezamenlijk te herdenken en vieren komen de Rotterdammers in contact met deze kant van 
de geschiedenis van hun stad. Dit maakt de weg vrij voor meer bewustzijn over de betekenis en 
impact van het koloniaal en slavernijverleden en zorgt daarmee voor verbinding. Met name jongeren 
verdienen onze aandacht, want zij zijn onderdeel van de stad van morgen: een inclusieve stad.

Onze uitdaging
Als initiatiefnemers van het manifest nemen we de handschoen op en zetten ons in om de viering en 
herdenking in 2023 samen tot een succes te maken. Dat doen wij door activiteiten en manifestaties 
op ons eigen werkterrein te organiseren met de kennis die wij hebben; vanuit onze eigen taak 
én als gemeenschappelijk initiatief. Het programma is gericht op verschillende domeinen, zoals 
educatie, levensbeschouwing en cultuur.

Sluit je aan
Tevens roepen we de gemeente Rotterdam, ondernemers, maatschappelijke instellingen, culturele 
organisaties en alle Rotterdammers op om zich aan te sluiten bij het manifest en zich in te zetten voor:

• erkenning van de gezamenlijke geschiedenis, het leed dat is veroorzaakt, de invloed 
op hedendaagse achterstelling en racisme en de emotionele gevolgen daarvan;

• educatie over het verleden, zodat meer Rotterdammers zich hiervan bewust zijn en 
begrijpen hoe de diversiteit van de stad volgt uit de gedeelde geschiedenis;

• racismebestrijding, het bevorderen van blijvende en duurzame initiatieven gericht 
op met name institutioneel racisme;

• verbinding tussen de bevolkingsgroepen door ontmoetingen en gemeenschappelijke 
activiteiten te organiseren;

• een gezamenlijke toekomst waar geen plaats is voor verdeeldheid op basis van ras 
of etniciteit maar waar wij één Rotterdam zijn.

Het manifest is een initiatief van GVGT met o.a. Stichting Kabra Neti, Protestantse Kerk Kralingen, EBG 
Rotterdam Centrum, Dona Daria, RADAR, City Pastor Laurenskerk, Maaspodium, Kaapse Kringen, 
Lantaren/Venster, Museum Rotterdam, Convent van Kerken, Samen 010 en Skin Rotterdam.

Zowel individuen als organisaties kunnen het Manifest ondertekenen op www.ketikotirotterdam.nl.
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GEZAMENLIJKE KERKDIENST 

Vrijdag 24 juni 2022 I aanvang: 19.30u I Inloop: vanaf 19.00u I Hofl aankerk (hoek Hofl aan/Oudedijk 2) 

Toegang: gratis

Excuses, wat nu? Op 
weg naar verzoening.
GVGT organiseert jaarlijks met 
een aantal Rotterdamse kerken 
rond Keti Koti een gezamenlijke 
Manspassi kerkdienst. Het thema 
sluit aan op het voorgaande 
namelijk ‘Samenleven voorbij 
de Schuld, Vergeving en 
Verantwoordelijkheid’ en staat 
in het teken van de excuses 
die burgemeester Aboutaleb in 
december jl. aanbood voor het 
slavernij en koloniaal verleden van 
de stad Rotterdam.

Excuses zijn misschien gauw 
uitgesproken maar hoe laat je zien dat die ook gemeend zijn? Dit is niet alleen een vraag voor 
gevolgen op politiek-bestuurlijk niveau maar juist ook op het persoonlijke niveau van alle mensen. 
De burgers van deze stad. Wat is er nodig om van excuses tot een verzoening te komen die 
perspectief biedt voor een gemeenschappelijke toekomst?

Vanuit het christelijk geloof is verzoening altijd een veranderproces van alle personen die hierbij, 
op welke manier dan ook betrokken zijn. Het gaat niet om politiek correcte uitspraken maar wat 
moet in mij(!) anders worden? Wat moet bij en in alle betrokkenen veranderen zodat wij de basis 
vormen om op een gelijkwaardige manier samen verder te kunnen gaan? Bijbelse teksten en 
liederen zullen ons begeleiden om het leed uit het verleden te gedenken. Om de vreugde uit te 
drukken dat er formeel een begin is gekomen voor verandering én om samen te zoeken naar 
perspectieven die dit vandaag nog steeds vraagt.

De Manspassi kerkdienst wordt georganiseerd door de samenwerkende organisaties:  
Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT), de Evangelische Broedergemeente Rotterdam 
Centrum (EBGR-C), RK Parochie Petrus Donders, Protestantse Gemeente Kralingen, the Holland 
Methodist Church, de Evangelische Broeder en Zustergemeente (EBZG).
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HERDENKING EN KRANSLEGGING BIJ HET 
SLAVERNIJMONUMENT

Donderdag 30 juni 2022 I aanvang bloemenceremonie: 18.30u (verzamelen 18.00u)

Aanvang programma: 19.00u I Lloydkade (vlakbij het monument/ ter hoogte van Lloydstraat 300)

Op 30 juni a.s vindt de Herdenking van de afschaffi  ng van de slavenhandel en de slavernij plaats in 
Suriname en Caribisch Nederland. De plechtigheid is aan de Lloydkade nabij het Slavernijmonument. 
Aanvang om 18.30 uur met een bloemenceremonie (bloemen in de Maas) ter nagedachtenis van de 
tot slaafgemaakten die de trans-Atlantische overtocht niet overleefden.

Om 19.00 uur start het podium programma met toespraken van burgemeester Ahmed Aboutaleb 
en Carlos Goncalves, voorzitter van GVGT. Het programma wordt omlijst door diverse optredens, 
o.a. van Mutu Puketi (drums), het kwintet van de Marinierskapel en zangeres Tamara Nivellac. 
Stadsdichter Anne van der Vegt draagt het gedicht Complexiteit voor. 

De Herdenking wordt georganiseerd door GVGT i.s.m Gemeente Rotterdam en het Scheepvaart en 
Transportcollege. 

Wij herdenken om niet te vergeten.
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KABRANETI BROKODEI

Donderdag 30 juni 2022 I inloop vanaf 17.00 uur I Zalencentrum Sunrise Galvanistraat 150

Voorverkoop € 17.50 bij Panji na Tangi (1e Middellandstraat 112B) I Aan de poort: € 20.00

KetiKoti Kabraneti Brokodei wordt sinds 2012 in Rotterdam georganiseerd. Het is een sacrale 
bijeenkomst binnen de Wintireligie. Centraal staat contact met de voorouders en andere over-
ledenen. Tijdens deze herdenking worden diverse rituelen ter ere van de voorouders en overledenen 
uitgevoerd. Reinheid, harmonie en waardigheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor een 
succesvolle uitvoering van de Kabraneti.

Belangrijke momenten zijn o.a. de rituele reiniging 
van de handen, de voorouder-maaltijd-opstelling, 
het zingen van Sokopsalmen, symbolisch eten 
met de voorouders en het uitvoeren van de 
meer dan drie eeuwen oude Banya, Susa en Laku 
dansen en de Kanga spelletjes. De dresscode 
kleuren zijn: wit, marineblauw, grijstinten, indigo 
en persie. Het heeft de voorkeur dat vrouwen 
hun hoofd bedekken.

KetiKoti Kabraneti Brokodei heeft een speciale 
betekenis. Het vindt plaats op 30 juni aan de 
vooravond van 1 juli. De dag waarop de afschaffi  ng 
van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Als 
eerbetoon aan de strijd en de overleving van 
onze tot slaafgemaakte voorouders. Tijdens deze 
nacht staan de voorouders centraal in vertellingen, traditionele zang en dans. Vanuit het spiritueel 
cultureel historisch kader vindt herdenking eerst plaats voor het vieren. Vergelijkbaar met de 
Dodenherdenking op 4 mei, voor de bevrijdingsdag. Het thema voor 2022 is de doorwerking van 
het slavernijverleden in het heden. Een moment van herdenken en bezinnen op de toekomst.

Momenteel bezinnen grote Nederlandse instituten zoals banken en bestuurders van grote steden 
zich op hun rol in het slavernijverleden en de koloniale periode. Alvorens te spreken over herstel is 
selfreparation binnen de groep echter een eerste stap.

Kabraneti Brokodei wordt georganiseerd door de Stichting Kabraneti Nederland gevestigd in 
Rotterdam. Met medewerking van Sisa Nana Efua Markelo, Brada Romeo Prade, Brada Wilgo 
Waalring, Bigi Misi Mildred Kortstam, Sisa Gerda Zaalblok, Sisa Thea Cairo, Brada Leriman Cecil 
Muler, Sisa Gerda, Sisa Irene, Sisa Particia, Brada Derrick en Brada Ro Verwey. De muziekformatie is 
Black Harmony. Meer informatie via Stichting Kabraneti Nederland: T 0614727256 of T 0653910751.
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KETI KOTI FESTIVAL SAMEN HERDENKEN, 
SAMEN VIEREN! 1 JULI IS DE DAG VAN DE VRIJHEID

Vrijdag 1 juli 2022 I 12:00 uur tot 22:00 uur (het wijkpark is vanaf 11:30 uur geopend)

Wijkpark Oude Westen – West-Kruiskade I Toegang: gratis

Het Keti Koti festival is jaarlijks een 
kleurrijk en muzikaal festival waar diverse 
culturen en leeftijden, elkaar ontmoeten 
om de emancipatie na de slavernij en 
de verbondenheid met elkaar te vieren. 
Geniet van de muziek, de kleurrijke 
exotische markt met food en non-food en 
wandel door het gezelligste festival van 
Rotterdam.

Het festival is kindvriendelijk met een speciale kids-area. Er zijn ook diverse muziekoptredens in 
het gezellige stadspark Oude Westen, aan één van de mooiste en meest diverse winkelstraten van 
Nederland, de West-Kruiskade. Het festival wordt rond 12:00 uur geopend.

Keti Koti Rotterdam is Echt Rotterdams Erfgoed. Sinds 2018 hoort Keti Koti Rotterdam – herdenking 
èn viering – tot ‘Echt Rotterdams Erfgoed’. Als Rotterdammers samen Leren, Herdenken en Vieren 
dat wij met elkaar leven in alle vrijheid. We reiken alle Rotterdammers de hand. Het defi nitieve 
programma van het Keti Koti Festival vindt u op www.ketikotirotterdam.nl.
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HISTORY MATTERS COLLEGETOUR 

Nederlands-Indië in de 19e en 20e eeuw: 
geweld, exploitatie en dekolonisatie 

Geschiedenis doet ertoe – en hoe!
Dinsdag 14 juni I 19.30 uur I Theater Zuidplein I Toegang: € 5

Nederlands-Indië was de grootste 
kolonie van Nederland. Eerst onder 
de vlag van de VOC en daarna als 
koloniale overheid. De VOC (Verenigde 
Oost Indische Compagnie) was een 
handelsbedrijf, maar wel één met veel 
macht. In deze afl evering legt historica 
en geschiedenisdocent aan de 
Universiteit Leiden, Alicia Schrikker, uit 
wat er in Nederlands-Indië in de 19e 
eeuw gebeurde. Van het Cultuurstelsel 
tot de talloze oorlogen die Nederland 
voerde om de eilanden te bezetten. 
De Indonesische journalist en schrijver 
Joss Wibisono vertelt over het proces 
van onafhankelijkheid, waar het begon 
en wat de gevolgen van drie eeuwen 

kolonialisme in Indonesië en Nederland zijn. De afl everingen van 10 mei en 14 juni vormen een 
tweeluik, gemaakt in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum (IHC).

De Collegetour History Maters is gebaseerd op het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden 
van Rotterdam. Hierover verschenen vorig jaar drie boeken: ‘Het koloniale verleden van Rotterdam’, 
‘Rotterdam in slavernij’ en ‘Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging’. Komende edities zijn op 
6 september en 4 oktober 2022. Samen met studenten van Albeda, Zadkine en Hogeschool 
Rotterdam bevraagt History Matters wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers over 
hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd.

www.historymatters010.nl 
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LANTARENVENSTER

Dinsdag 28 juni I 19.00 uur I Further Than Hiphop I Liborio I LantarenVenster I Toegang: € 10,50

In samenwerking met GVGT presenteert LantarenVenster een reeks fi lmvertoningen in het kader 
van History Matters Collegetour. Een maandelijks educatief programma over het Rotterdamse 
koloniale en slavernijverleden en de betekenis daarvan voor het heden. Deze editie is ism History 
Matters en Music Matters en staat in het teken van Keti Koti.

Further Than Hiphop   
Lavinia Xausa
Further Than Hiphop is een korte fi lm van 
fi lmaker Lavinia Xausa. In deze fi lm trekt 
Xausa parallellen tussen de Nederlandse 
koloniale geschiedenis en de hiphop- en 
spoken wordcultuur in het Rotterdam 
van nu. Artiesten als Neusa Gomes, 
Kevin Josias, Adeiye Tjon en Rik Zutphen 
declameren hun teksten over ergens bij 
horen en de pijn en woede die horen bij 
het racisme dat zij ervaren.

Liborio 
Nino Martínez Sosa
Liborio begint met een arme boer en eindigt met 
een volksbeweging. Tijdens een orkaan die in het 
jaar 1908 het zuiden van de Dominicaanse Republiek 
teistert, verdwijnt Olivorio (‘Liborio’) Mateo spoorloos. 
Door zijn familie en dorpsgenoten wordt hij al dood 
gewaand als hij plotseling weer voor hen staat, 
teruggekeerd uit de hemel met een missie. Vanaf 
dat moment brengen zijn profetieën en genezende 
gaven hem een groeiende groep volgelingen, met wie 

hij de bergen intrekt om er in volledige vrijheid een commune te stichten. Meerdere met elkaar 
verknoopte gezichtspunten vormen samen een verhaal over de oorsprong van een gemeenschap 
waar spiritualiteit en de strijd om zelfbeschikking hand in hand gaan.

https://www.lantarenvenster.nl/programma/liborio/
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THEATER ZUIDPLEIN

Angisa Tentoonstelling
Zaterdag 4 juni 2022 tot 16 juli 2022 I Theater Zuidplein  

Een expositie over de Afro-Surinaamse klederdracht. Laat je verrassen door 
angisas (gevouwen hoofddoeken) in verschillende kleuren en prints. Tailor 
& Wearers toont Afro-Surinaamse klederdracht door de bril van ambacht, 
fotografi e en antropologie. 

De Òrìşà
Donderdag 30 juni 2022 I aanvang: 20.00u I Kleine Zaal I Toegang: € 15

Theaterbeleving met verhalen die Barbara Willemsen deelt vanuit haar 
Nigeriaanse roots. Laat je meenemen naar de spirituele wereld van De Òrìşà. Met 
rituelen, hapjes en muziek van de Yoruba bevolking. De cast bestaat uit: Careline 
Peerwijk, Barbera Oppenheimer en Tiff any Vicaro.

KUNU Onias Landveld 
Vrijdag 1 juli 2022 I aanvang: 20.00u I Kleine Zaal I Toegang: € 10

Voorstelling van animatie en theaterspel over de Afrikaanse diaspora.           
Met raakvlakken voor alle culturen en afterparty!

History Repeats
Vrijdag 1 juli 2022 I Aanvang: 18.30u I Theater Zuidplein I Toegang: € 5

Het Zuidelijk Toneel X Soulshine Connection X Theater Zuidplein

Een bijzondere performance in het kader van de herdenking en viering van Keti 
Koti. Samen kijken wij terug én vooruit. Want zonder verleden geen heden. Toch?!

Theater voor Keti Koti is een jaarlijks initiatief waarin tal van gezelschappen en podia aandacht 
besteden aan het gedeelde koloniale en slavernijverleden van ons land, rond de nationale 
herdenking van de slavernij op 30 juni en 1 juli. Meer informatie www.theatervoorketikoti.nl/

Koken met Amba (6+)
Zondag 10 juli 2022 I aanvang: 11.00 en 14.00u I  Zaal Z I Toegang: € 8,50

Swingende liedjes en Surinaamse hapjes vertellen het verhaal van Amba. 
Ze is jarig en trakteert haar hele klas. Toch is Amba niet blij. Ze wordt soms 
gepest omdat ze er anders uit ziet. Amba besluit een aantal vriendinnetjes 
uit te nodigen bij haar oma.uit te nodigen bij haar oma.
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DE DOELEN 

Vrijdag 24 juni 2022 I Jurriaanse Zaal I aanvang: 20.30 uur I Toegang: € 10

Sima nos é só nos (S.N.E.S.N.) is een culturele 
groep uit Rotterdam die zich voornamelijk richt 
op Batuku, de oudste muziek- en dansstijl van 
Kaapverdië. Voor S.N.E.S.N. staat verbonden zijn 
met de geschiedenis en cultuur van Kaapverdië 
en deze op een eigen manier overbrengen in 
deze moderne tijd centraal. Ze combineren 
samenzang en dans met muzikale begeleiding van 
verschillende instrumenten. De meeste liederen 
gaan over Kaapverdië en over de levensverhalen 
van het volk. Met de vrolijkheid die zij uitstralen 
willen zij hun passie voor de Kaapverdiaanse 
cultuur en roots overbrengen.

Het Atlantic Crossing Ensemble 
maakt, onder leiding van trompettist 
Michael Simon, een trans-Atlantische 
muzikale reis vanuit de Afrikaanse 
westkust, via Kaapverdië naar de 
Caraïben en Zuid-Amerika. Het is een 
eerbetoon en herinnering aan de tot 
slaaf-gemaakten die onvrijwillig vanuit 
Afrika diezelfde oversteek maakten. 
De culturele rijkdom van moeder 
Afrika is een onmiskenbaar element in 
de muziek van de VS en de Caraïben; in de muzikale reis van het Atlantic Crossing Ensemble zijn 
deze elementen voelbaar en hoorbaar. Vanuit die Afrikaanse oorsprong maken de tien muzikanten 
een muzikale transitie door landen, als de Nederlandse Antillen, Venezuela, Brazilië en Suriname, 
op zoek naar verbinding en dialoog.
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ART STUDIO HOOGVLIET 

Woensdag 29 juni 2022 I Vrijdag 1 juli I Keti Koti Viering I Toegang: gratis

Art Studio Hoogvliet organiseert een multidisciplinaire Keti Koti viering met verschillende activi-
teiten voor jong en oud. Op woensdag 29 juni is er een kinderprogrammering met o.a. interactieve 
workshops rondom vrijheid. Op 1 juli is er ruimte voor verdieping, live muziek, spoken word en 
interactieve workshops. Geef je op voor de vrijheidsmaaltijd waarbij we met elkaar in dialoog gaan 
en gezamenlijk een Keti Koti maaltijd nuttigen. Of, haal een gratis maaltijd op in het kader van Free 
Heri Heri. 

Kijk voor meer informatie op www.artstudiohoogvliet.nl/Ketikoti
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MAASPODIUM 

Donderdag 30 juni I Vrijdag 1 juli I Maas theater en dans I Keti Koti: A Ticket to the Future I Toegang: 1 generatie 
incl. proeverij uit het verleden p.p. €16,50 I 2 of meer generaties inclusief proeverij uit het verleden p.p. €14,00

“We understand what our ancestors 
had to do for us to get us where we 
are. In order to get to our magic and 
keep it, we have to believe it. Seeing 
ourselves in the future; Seeing 
ourselves as magical as we wanna 
be.” (Janelle Monae).

De vier curatoren Sue-Ann Bel, 
Kay Slice, Phillip van der Heijden 
en Carole van Ditzhuyzen slaan de 
handen ineen en maken voor Keti 
Koti 2022 de avond: A Ticket to 
the Future. Een multidisciplinaire 
en multisensorische belevenis aan 
tafel. Een tafel waar we kunnen 
aanschuiven voor een proeverij uit 
het verleden met amuses en kleine 

gerechtjes en gesprekken van nu te voeren met performances die ons de toekomst in lanceren. 
Een avond waarin Rotterdamse muzikanten, beeldend kunstenaars, theatermakers, denkers en 
koks een voorstel creëren voor de toekomst.

Samen delen we herinneringen en vieren we vrijheid. We onderzoeken wat ons verleden en 
toekomst voor ons betekent over verschillende generaties. Maaspodium moedigt het publiek 
daarom aan om de voorstelling met meerdere generaties te bezoeken. Dit kan met kinderen en 
(groot)ouders, maar mogen ook de buren of andere kennissen zijn. Hoe méér generaties je aan 
tafel brengt, hoe minder entree je betaald (generatiekorting). 

Voor meer informatie: www.maaspodium.nl/ketikoti2022.

Donderdag 30 juni I Vrijdag 1 juli I Maas theater en dans I Keti Koti: A Ticket to the Future I Toegang: 1 generatie Donderdag 30 juni I Vrijdag 1 juli I Maas theater en dans I Keti Koti: A Ticket to the Future I Toegang: 1 generatie 
incl. proeverij uit het verleden p.p. €16,50 I 2 of meer generaties inclusief proeverij uit het verleden p.p. €14,00incl. proeverij uit het verleden p.p. €16,50 I 2 of meer generaties inclusief proeverij uit het verleden p.p. €14,00
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CAFÉ DE VERLOREN PLEK

Vrijdag 30 juni 2022 I aanvang: 20.30 uur I Leeszaal Rotterdam West I Toegang: 5 euro of een verhaal

Leeszaal Rotterdam West programmeert 
een muzikale avond die qua tijd en thema 
aansluit bij de herdenkingsceremonie 
bij het slavernijmonument. Het is de 2e

editie van Café De Verloren Plek. Een 
programma waarin met het publiek 
herinneringen worden opgehaald aan 
een verloren culturele plek in het Oude 
Westen. Het Surinaams-Nederlandse 
orkest De Nazaten is gastheer in de sfeer 
van een ‘social club’.

Op 30 juni halen we herinneringen op 
aan nightclub La Bonanza, die onder 
andere beroemd is geworden vanwege de 
opnames van de allereerste Kaapverdische 

lp’s door Morabeza Records. Een platenlabel die door Djunga di Biluca is opgezet als onderdeel 
van de antikoloniale strijd in Kaapverdië. De Leeszaal staat bijna op de plek waar La Bonanza ooit 
gevestigd was. Moderator Alice Fortes leidt het eerste (herinneringen-ophaal)deel van deze avond. 

www.leeszaalrotterdamwest.nl
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DIA DI TULA WOORDKUNSTWEDSTRIJD 

Dinsdag 16 augustus 2022 I aanvang: 19.00 uur / Toegang: gratis

Heb je iets met Tula? En ben of ken jij een woordkunstenaar? Noem je jezelf (beginnend) dichter? Of 
rap je liever? Heb je altijd al je eigen woorden willen delen op een podium? Of wil je iets voordragen 
dat iemand anders heeft geschreven?

Doe mee aan de Dia di Tula Woordkunst-
wedstrijd op 16 augustus! Het thema is: 
de erfenis van Tula, de erfenis van onze 
voorouders. We zien je graag shinen op 
het podium. Registreer je als deelnemer 
voor 15 juni via www.diaditula.nl. 
Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Je 
ontvangt dan nadere info. Volg DiadiTula 
via Facebook en Instagram voor updates!
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COLOFON

Brochure Keti Koti 2022 is een uitgave van GVGT.

Mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam.

Met medewerking van:

De werkgroep Gemeenschappelijke Dienst

Marianne Bogard, Leonard Koerselvos, Christiaan Lindner, 
Sergio Richardson, Anton Slagveer, Joyce Adams, 
Maike Drooduin en Harlow Brammerloo (projectleider).

De werkgroep Herdenking

Rachnilda Markelo, Joyce Adams, Maike Drooduin, 
Ruth Janga, Koert Sauer, Shirley Landsdorf 
en Harlow Brammerloo (projectleider).

Redactie: Ditter Blom, Harlow Brammerloo (projectleider), 
Hiolanda Fortes, Mark Kivit en Koert Sauer.

Designer: Joey IMPOZA

Copyright beelden: Nicky Angelina Visuals, Cas Oorthuys / 
Nederlands Fotomuseum (foto bij History Matters) en 
JB Strijk Photography. Voor de volledige opsomming zie 
www.ketikotirotterdam.nl.

Oplage: 7.500

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief via 
www.ketikotirotterdam.nl
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AGENDA KETI KOTI PROGRAMMA 2022

4 juni  Angisa Tentoonstelling (tot 16 juli 2022) – Theater Zuidplein

14 juni Collegetour History Matters – Theater Zuidplein

24 juni Manspassi gezamenlijke kerkdienst – Hofl aankerk

24 juni Atlantic Crossing Ensemble / Sima nos é só nos  – De Doelen

28 juni Liborio / Further Than Hiphop – Lantaren/ Venster

29 juni Kinderprogramma – Art Studio Hoogvliet

30 juni Herdenking en Kranslegging – bij het Slavernijmonument

30 juni Kabraneti Brokodei –  Zalencentrum Sunrise

30 juni A Ticket to the Future – Maaspodium

30 juni  Café De Verloren Plek – Leeszaal Rotterdam West

30 juni De Òrìşà – Theater Zuidplein

1 juli Keti Koti Festival - Wijkpark Oude Westen

1juli KUNU en History Repeats – Theater Zuidplein 

1 juli A Ticket to the Future – Maaspodium

1 juli Keti Koti Viering / Free Heri Heri en meer – Art Studio Hoogvliet

10 juli Koken met Amba (6+) – Theater Zuidplein 

16 augustus Dia di Tula Woordkunstwedstrijd

WWW.KETIKOTIROTTERDAM.NL


