
	  
	  
Het	  evenement	  Keti	  Koti	  Groningen	  op	  1	  juli	  2018	  in	  en	  rond	  de	  Nieuwe	  Kerk:	  

(9:30-‐15:00	   	   	  Nieuwe	  Kerkhof 	  1 , 	  9712	  PT	  Groningen)	  

	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  dit	  evenement	  dat	  vrij	  toegankelijk	  is,	  bij	  te	  wonen.	  	  
Aanmelden	  kan	  via	  ketikotigroningen@gmail.com	  met	  opgave	  van	  aantal	  bezoekers,	  opgave	  voor	  een	  
onderdeel	  van	  het	  keuzemenu	  (beperkt	  aantal	  plekken)	  en	  opgave	  voor	  gebruik	  maken	  van	  lunchpakket.	  

Ochtendprogramma	  
Wij	  beginnen	  met	  een	  Kerkdienst	  van	  ds.	  Tiemo	  Meijlink	  en	  het	  Ala	  Kondre	  Joor	  waarbinnen	  het	  
monument	  van	  beeldend	  kunstenaar	  Salustiano	  Martha	  getoond	  zal	  worden.	  
	  

	  	   	  	   	  	  	   	  
	  
Daarna	  staan	  staan	  wij	  stil	  bij	  de	  afschaffing	  van	  de	  slavernij	  1863.	  Vamba	  Sherif	  presenteert	  het	  boek	  
‘Zwart’	  een	  bundel	  met	  werk	  van	  Afro-‐Europese	  auteurs	  uit	  Nederland	  en	  België.	  Tenslotte	  zal	  Barbara	  
Henkes	  een	  inleiding	  geven	  over	  de	  stadswandeling	  n.a.v.	  het	  boek	  Sporen	  van	  het	  slavernijverleden	  in	  
Groningen.	  
	  

	   	  	  	   	   	  	  	   	  
	  
In	  de	  lunchpauze	  verzorgt	  De	  Omhelzing	  de	  catering	  met	  o.a.	  heerlijke	  Indische	  gerechten	  à	  	  €	  	  7,50	  	  
	  



Middagprogramma	  
Het	  middagprogramma	  zal	  naast	  een	  keuzemenu	  bestaan	  uit	  een	  aantal	  presentaties.	  

Keuzemenu	  
-‐ Workshop	  koorzingen	  door	  Japke	  de	  Hartog	  
-‐ Stadswandeling	  n.a.v.	  het	  boek	  Sporen	  van	  het	  slavernijverleden	  in	  Groningen	  door	  Barbara	  

Henkes	  
-‐ Verhalenvertelster	  Saskia	  Treu	  bied	  een	  kinderprogramma	  aan	  
-‐ Mohamed	  Yusuf	  Boss	  zal	  met	  jongeren	  een	  vraagstuk	  behandelen	  tijdens	  de	  New	  Attraction	  Block	  

Jam	  op	  de	  Vismarkt	  

	  	   	  	   	  	   	   	  

Presentaties	  
-‐ Tristam	  de	  Rooij	  en	  Nathalie	  Plinsinga	  presenteren	  Do	  Do	  waarbij	  ze	  ingaan	  op	  de	  magie	  van	  

lokale	  geschiedenis	  en	  cultuureducatie	  met	  o.a.	  een	  mini-‐mobiel-‐museum	  
-‐ Jorieke	  van	  der	  Schaaf	  en	  Rosanne	  Schot	  presenteren	  F-‐Site,	  een	  vrij	  toegankelijk	  educatief	  

platform	  waarbij	  de	  vertegenwoordiging	  van	  vrouwen	  in	  de	  geschiedenis	  aan	  bod	  komt	  
-‐ Danielle	  Jansen	  geeft	  een	  presentatie	  over	  de	  wervingscampagne	  Wiki	  goes	  Caribbean	  
-‐ Thomas	  Sykes	  presenteert	  met	  jongeren	  het	  boek	  Awareness	  en	  de	  campagne	  The	  Bigger	  Person	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  

Gedurende	  het	  evenement	  kan	  men	  zich	  tevens	  te	  goed	  doen	  aan	  o.a.	  
-‐ een	  stand	  waar	  men	  boeken	  kan	  kopen	  
-‐ Pittig	  Gekruid	  zal	  telkens	  tussendoor	  musiceren	  en	  dichters,	  waaronder	  stadsdichter	  Lilian	  

Zielstra,	  Rudo	  Walker	  en	  Charles	  Goudsmit	  zullen	  voordragen	  uit	  eigen	  werk	  
-‐ schilderijen	  van	  Marijke	  Smuller	  
-‐ foto-‐expositie	  van	  Joram	  Krol	  
-‐ muziek	  van	  o.a.	  het	  Ala	  Kondre	  Koor	  
-‐ de	  beleving	  van	  frenologie	  kan	  men	  ondergaan	  bij	  Johan	  van	  der	  Dong	  
-‐ tijdens	  de	  kerkdienst	  is	  er	  een	  collecte	  	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  



	  
Ter	  afsluiting	  is	  er	  een	  panelgesprek	  met	  gastsprekers	  en	  eindpresentaties.	  
	  
Aansluitend	  een	  muzikaal	  programma	  in	  Le	  Petit	  Theatre	  van	  Sharon	  Doelwijt,	  	  
‘Songs	  of	  Freedom	  a	  concert	  about	  us’	  (reserveer	  via	  info@petittheatre.nl).	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
In	  het	  kader	  van	  155	  jaar	  afschaffing	  slavernij	  bieden	  wij	  als	  initiatiefgroep	  het	  evenement	  ‘Keti	  Koti	  
Groningen’	  aan,	  dat	  vrij	  toegankelijk	  is	  op	  1	  juli	  2018	  in	  en	  rond	  de	  Nieuwe	  Kerk.	  
	  
In	  aanloop	  van	  de	  oprichting	  van	  een	  stichting	  dient	  dit	  evenement	  als	  pilot	  voor	  toekomstige	  activiteiten	  
en	  initiatieven	  welke	  wij	  willen	  ondersteunen	  (een	  podium	  bieden	  en	  faciliteren)	  met	  als	  doel	  sociale	  
cohesie	  in	  de	  samenleving.	  Daarbij	  richten	  wij	  ons	  op	  het	  gebied	  van	  cultuur,	  educatie	  en	  ontmoetingen.	  
	  
	  
	  
Namens	  de	  initiatiefgroep,	  
	  
Roberto	  Refos	  	  
06-‐23479973	  
ketikotigroningen@gmail.com	  
	  
Wij	  zijn	  op	  Facebook	  te	  vinden	  als:	  	   Keti	  Koti	  Groningen	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


