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VOORWOORD

Met trots presenteer ik u het allereerste Black Heritage Festival
in juni 2021. Een festival waar kunst, cultuur, geschiedenis en
erfgoed samenkomen. In het programma staat kennis over Afrika
en de Afrikaanse diaspora centraal. Vanuit Untold heb ik drie
jaar achter elkaar de Black History Month georganiseerd.
De overgang naar een festival waar het heden, verleden en
toekomst in verschillende activiteiten samenkomen was een
logisch gevolg. Het thema van dit eerste Black Heritage Festival
is Roots . Het verleden van mensen van Afrikaanse afkomst is
een niet te onderschatten feit. Afrika, haar bevolking en de
Afrikaanse diaspora wereldwijd hebben een zeer belangrijke
bijdrage geleverd aan de opbouw van de huidige samenleving.
Afrika heeft in alle sectoren haar invloed gehad, spiritualiteit,
muziek, wetenschap, politiek, handel en levering van de
belangrijkste grondstoffen waar we tegenwoordig gebruik
van maken. Vooral onze jeugd behoort dit te weten. Het Black
Heritage Festival is een laagdrempelige manier om op een
interactieve manier kennis over te dragen. Ondanks de corona
situatie, kijk ik uit naar een mooie en veelbelovende eerste
editie van dit festival.

OTMAR WATSON

Directeur en artistiek leider Untold
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VOORSTELLING

Taal van
de Goden
Speciaal voor het festival is de
theatervoorstelling ‘Taal van de Goden’
geproduceerd. In deze voorstelling neemt
Darryl Veldman je mee in het verhaal over
legerleider Taharqa. Hij was de laatste
persoon die ervoor heeft gezorgd dat
het oude rijk van Kemet en Kush werd
beschermd tegen invasies van buitenaf.
Hierna ontstond er vertroebeling en
verdraaiing van de klassieke cultuur van
Kemet.

SPELERS
Storyteller: Darryl Veldman
Dansers: Mwana Ellis, Alvaro Oosterwolde,
Daphne Scheerlink, Kleber Pique en
Mitchell Hamel
Muzikanten: Jamal Bijnoe, Derillio Alexander
en Pape Matar Fall

Als centraal uitgangspunt zijn er
invloeden vanuit Africentrische geloofs- en
leefconcepten gebruikt. Vanuit West-Afrika
zijn verschillende hiervan door de transAtlantische slavenhandel terechtgekomen
in Zuid-Amerika en het Caribische
gebied. Geloofsconcepten zoals Winti,
Candomble, Voodoo, Santeria en Brua zijn
daar voorbeelden van. Deze vinden hun
oorsprong in de taal- en cultuurgebieden:
Ewe-Fon, Fante-Akan, West-Bantu en
Mandingo.

ARTISTIEK TEAM
Artistiek leider: Otmar Watson
Regisseur: Raymi Sambo
Choreografie: Samora Esajas en Pape Assane Sow
Arrangeur: Orlando Ceder
Filmdecor: Bouba Dola
Verhaallijn: Kofi Orunmila en May Akoeba
PR en marketing: Nyanga Weder
Zakelijk leider: Aisha Martina
Campagnebeeld: Les Adu
Taal van de Goden is mede mogelijk gemaakt door
Fonds voor Podiumkunsten, Gemeenste Amsterdam
Stadsdeel Zuidoost, Amsterdam Fonds voor de Kunst
en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ondanks verschillen betreffende de
vorm en uitingen is er een rode draad
en zekere vorm van uniformiteit te vinden
in de spirituele leer van Kemet. Middels
muziek, dans en storytelling wordt in deze
voorstelling daarom aandacht besteed,
aan de taal van de goden die in Kemet is
ontwikkeld.
Dit om zo de belangrijke boodschappen uit
het universum te doorgronden.
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Speellijst:
6 juni Bijlmer Parktheater, Amsterdam
20 juni Podium Mozaïek, Amsterdam
26 juni Theater Zuidplein, Rotterdam
27 juni Kunstlinie, Almere (o.v.b.)
Tickets: Verkrijgbaar bij de desbetreffende theaters
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INTERVIEW

ORLA N D O CE D E R
Mijn kennis en praktijkervaringen
op het gebied van Winti breng ik
terug in Untold.
Orlando Ceder is niet alleen artiest in hart
en nieren. Naast het maken en componeren
van muziek, is de veelzijdig man muzikaal
leider van Untold, oprichter en directeur
van Black Harmony en muziekdocent op
verschillende middelbare scholen. Zijn kennis
en kunde dragen bij aan de zelfontwikkeling
van jongeren in Amsterdam Zuidoost en
daarbuiten.

WIE BEN JE EN WAT IS JE EXPERTISE?

WAT HEB JE BINNEN JOUW ROL BIJ UNTOLD

Ik ben gespecialiseerd in Afro muziek in de
breedste zin van het woord, dus zowel in zang
als instrumenteel. Zelf bespeel ik voornamelijk
percussie- en snaarinstrumenten zoals ukelele
en de gitaar.

DE AFGELOPEN JAREN GELEERD?

Sinds het ontstaan van Untold ben ik betrokken
bij de organisatie. Ik kan zeggen dat Untold
en ik onlosmakelijk aan elkaar verbonden
zijn. Het is echt onderdeel van mij. De kennis
die ik heb opgedaan is vooral het verbreden
van je horizon. Met Untold heb ik veel reizen
gemaakt waar ik veel aan heb gehad. Ik heb
de wereld gezien. Ik ben in heel veel landen in
Afrika geweest, waaronder Egypte en Ghana,
maar ook verschillende gebieden in NoordAmerika en het Caribisch gebied. Dat heeft
een bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling,
hoe ik naar de wereld kijk en naar mezelf.

IK HEB DE WERELD GEZIEN. IK BEN IN
HEEL VEEL LANDEN IN AFRIKA GEWEEST,
DAT HEEFT EEN BIJDRAGE GELEVERD
AAN MIJN EIGEN ONTWIKKELING, HOE IK
BIJVOORBEELD NAAR DE WERELD KIJK EN
NAAR MEZELF.
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VERSCHILLENDE DANSERS BINNEN UNTOLD
GEVEN AAN DAT ZIJ ALS MENS GEGROEID
ZIJN, SINDS ZE BIJ UNTOLD BETROKKEN
ZIJN. WAT DOET HET MET JOU ALS

Ik zie mezelf als zwarte man in een
Westerse samenleving en ik ben me bewust
van mijn kansen en mogelijkheden. Door
mijn ontwikkeling op het gebied van de
Winti religie lever ik ook een bijdrage aan
Untold. Ik denk hierbij aan hoe we Untold
beter kunnen positioneren met bijvoorbeeld
de voorstellingen die wij maken. De meeste
voorstellingen hebben een spiritueel tintje en
dat is meestal gebaseerd op de Winti filosofie.
Die filosofie heb ik mezelf toegeëigend door
diverse boeken te lezen, gecombineerd met
praktijkervaring en die kennis breng ik
terug in Untold.

MUZIKAAL LEIDER VAN UNTOLD?

Dat zegt mij dat wij goed werk leveren.
Het laat zien dat een organisatie zoals
Untold nodig is. Wij zijn de enige organisatie
in Zuidoost of misschien wel Amsterdam
die zich opereert op dit vlak. Daarom is
het ook zo belangrijk dat wij ons werk
moeten voortzetten. Het voornaamste is naar
mijn mening niet dat mensen per se jaren
betrokken blijven bij Untold, maar wel dat
wij een bijdrage hebben geleverd aan hun
zelfontwikkeling en hoe zij naar de wereld
kijken. Op die manier wordt de olievlek alleen
maar groter. Want de dingen die ze bij ons
leren geven zij weer door aan anderen.

WE LEREN
MENSEN JUIST DIE
GESCHIEDENISLESSEN
DIE JE NIET
MEEKRIJGT OP
SCHOOL OF
VANUIT HUIS.

WAT IS NAAR JOUW MENING HET MOOISTE
PROJECT IN DE AFGELOPEN JAREN?

Het mooiste project dat is het concept
Untold zelf. Het is uniek omdat het zich
richt op empowerment, cultuureducatie en
het geven van lessen op scholen. We leren
mensen juist die geschiedenislessen, die je niet
meekrijgt op school of vanuit huis. Daarnaast
zijn we ook actief in de kunst en cultuurwereld,
door theatervoorstellingen te maken die uniek
zijn
in hun soort. Door bijvoorbeeld muziek, theater
en dans te combineren in één concept.

DE MEESTE
VOORSTELLINGEN
HEBBEN EEN SPIRITUEEL
TINTJE EN DAT IS
MEESTAL GEBASEERD OP
DE WINTI FILOSOFIE.

WAAROM VIND JE HET BLACK HERITAGE FESTIVAL BELANGRIJK?

Elke vorm van het delen van kennis en geschiedenis die je niet vanzelfsprekend meekrijgt vind ik
belangrijk. Dus een festival lijkt mij een goede vorm om deze kennis te delen met een ieder. Het
festival is namelijk niet alleen voor mensen die op mij lijken, maar voor iedereen. Dus de verhalen die
je zo nu en dan alleen op National Geographic ziet, worden je nu wel aangeboden. En het gaat
ook niet om de verhalen alleen, maar om de complete beleving daaromheen.
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ZWARTE VROUWELIJKE VRIJHEIDSSTRIJDERS

By DeeDee is een sociaal culturele onderneming van Deborah Cameron. Zij kan gezien worden als
de ultieme community builder die door middel van verschillende sociaal culturele projecten diverse
doelgroepen zoals mensen met een bi-culturele achtergrond, LHBTI+’ers of mensen met een visuele
beperking en verschillende organisaties met elkaar verbindt. Eén van haar diensten is DeeDee
Talks, een talkshow die aansluit op ieder thema en bij ieder publiek. Met dit concept creëert ze
een talkshow op aanvraag en in overleg met de opdrachtgever, programmeert ze de juiste gasten
en performers passend bij het thema en setting van de organisatie. Daarnaast begeleidt zij vanuit
stichting Powered by DeeDee, Afro-Nederlandse jongeren op het gebied van talentontwikkeling,
cultuureducatie en identiteitsversterking. Deze jongeren noemt zij DeeDee’s Kids.
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TALKSHOW

DeeDee Talks x
Black Heritage Festival

DEEDEE TALKS X BLACK HERITAGE
FESITVAL X COAN

Het is van belang om tijdens het Black
Heritage Festival stil te staan bij de rijke
geschiedenis van de Afro-Nederlandse
gemeenschap in Den Haag die bestaat uit
onder andere Surinamers, Curaçaoënaars,
Ghanezen, Congolezen en veel meer.
Zeker nu er ook bekend is dat er een
gedenkmonument zal komen ter nagedachtenis
van de slavernij in voormalig koloniën
Suriname en de Nederlandse Caraïben. Om
deze geschiedenis te belichten en deze door
te geven aan de volgende generatie zal er
een talk plaatsvinden die in het teken staat
van de rol van vrouwelijke vrijheidsstrijders.
Denk hierbij aan Breffu die het verzet tegen
de slavernij leidde in 1733, Grandy Nanny
ook wel bekend als Nanny of the Maroons
afkomstig uit Ghana die zich inzette voor de
bevrijding van tot slaafgemaakten in Jamaica
of Carlotta Lukumi uit Cuba. Dit omdat
vrouwen ook essentiële rollen speelden bij het
verzet tegen het kolonialisme en tot op de dag
van vandaag een belangrijke bijdrage leveren
binnen anti-racisme bewegingen.

Deze talk zal worden ingeleid door Xaviera
Cameron die een inleiding zal houden over
prominente vrouwelijke vrijheidsstrijders.
Deze inleiding vormt ook de basis voor
het panelgesprek met sprekers met
uiteenlopende leeftijden om zo het onderwerp
intergenerationeel te belichten. Het panel
bestaat uit Magda Lacroes-Felesita vanuit de
Dutch Caribbean Book Club, Xaviera Cameron
vanuit stichting COAN (Colours of a Nation)
en Damani Leidsman, podiumkunstenaar met
expertise over Afrikaanse-, spirituele- en
revolutionaire tradities.
Het intermezzo zal verzorgd worden door
spoken word artiest Andy, ook wel bekend
als DeeDee’s Prinses, met begeleiding
van master percussionist Jose Tojo. Met
deze performances vallen we terug op
de eeuwenoude traditie binnen de Afro
gemeenschap van verhalen vertellen.
Hierna zal de talk in het teken staan van
interactie met de aanwezige bezoekers of
online kijkers. Zij zullen door de moderator
geprikkeld worden om hun gedachten,
gevoelens en mening te delen betreffende het
gespreksonderwerp.

JE WEET NIET WAAR
JE HEEN GAAT ALS JE
NIET WEER WAAR JE
VANDAAN KOMT

DONDERDAG 10 JUNI
Locatie: Het Koorenhuis, Den Haag (live)
Meer info: Online via By DeeDee Facebook
& YouTube-kanaal
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INTERVIEW

N YA N G A W E D E R
Door Untold ben ik verder
onderzoek gaan doen op
het gebied van Winti en
spiritualiteit.
Nyanga Weder heeft de afgelopen tien jaar
vol passie gedanst bij Untold. Inmiddels helpt
zij achter de schermen de organisatie groeien
op het gebied van marketing en communicatie.

WAT HEEFT UNTOLD JOU GELEERD?

gebied van Winti en spiritualiteit. Ik durf me
daardoor ook veel meer te uiten op dat vlak
naar anderen. Want ik weet nu wat het voor
mij betekent en dat is het belangrijkste.

Naast het dansen vond ik het ook leuk dat
we veel bezig waren met de geschiedenis.
Binnen Untold ben je bezig met cultuur
en ik heb dan ook veel kennis opgedaan
tijdens uitwisselingsprojecten. Bijvoorbeeld
onze trips naar Birmingham, Suriname en
Ghana staan mij bij. Middels deze reizen
leerde ik enorm veel en was er ruimte om te
groeien als persoon. Ik heb ook de ruimte
gekregen om mezelf te ontwikkelen door als
jongerencoach mee te reizen met enkele
uitwisselingsprojecten.

WE DEDEN TIJDENS DE
REPETITIE EEN OEFENING
WAARBIJ WE ALLEMAAL OP EEN
RIJ STONDEN EN NA MOESTEN
DENKEN OVER WAAR WE INTENS
GELUKKIG VAN WERDEN.

Untold heeft me vooral geholpen op het
gebied van zelfontwikkeling. Ik ben daardoor
ook zelf verder op onderzoek gegaan op het
14
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ALS IK MEZELF IN DE
SPIEGEL AANKIJK ZIE
IK MEER DAN EEN
GEBOREN EN GETOGEN
ROTTERDAMSE.

WAT IS HET MOOISTE PROJECT WAAR JE
AAN HEBT BIJGEDRAGEN VIA UNTOLD?

Dat is de voorstelling Obia, dat was de eerste
voorstelling waarbij spiritualiteit zo duidelijk
aanwezig was. Ook de hele journey naar
het eindproduct was wat mij betreft mooi. De
choreograaf Desta Deekman heeft ons echt
uitgedaagd. We deden tijdens de repetitie
een oefening waarbij we allemaal naast
elkaar stonden en moesten nadenken over
iets waar we intens gelukkig van werden.
Voor mij was dat denken aan hoe ik me zou
voelen als ik mijn studie zou afronden. Mede
dankzij deze oefening heb ik de kracht in
mezelf gevonden om ondanks obstakels mijn
diploma Cultuurwetenschappen aan de UvA in
ontvangst te nemen. Je zou misschien denken
wat heeft dat met Winti te maken? In de uitleg
werd er een link gelegd tussen Winti, bekende
levensvragen en jezelf en dat was blijkbaar
net wat ik nodig had. Ik denk ook dat de
voorstelling Obia een omslagpunt voor Untold
was. Vrijwel alle voorstellingen die daarna
zijn geproduceerd hebben meer te maken met
spiritualiteit.
WAAROM VIND JE HET BLACK HERITAGE
FESTIVAL BELANGRIJK?

Als ik mezelf in de spiegel aankijk zie ik
meer dan alleen een geboren en getogen
Rotterdamse. Ik zie ook een trotse jonge
zwarte vrouw die jong en oud meer wil laten
zien op het gebied van erfgoed waar wij als
Afrikanen in de diaspora trots op mogen zijn.
Ik hoop dat mensen dan geprikkeld worden
om ook zelf op onderzoek uit te gaan. Op een
festival als Black Heritage kom je op een leuke
manier in aanraking met verschillende thema’s
die hieraan bijdragen.
KUN JE VERTELLEN WAT JOUW ROL IS
TIJDENS HET FESTIVAL?

Ik ben verantwoordelijk voor de marketing en
pr van het festival. In die rol heb ik de leukste
mensen kunnen aanwijzen die de campagne
hebben opgezet. Ook voor de edities die de
aankomende drie jaar plaatsvinden. Hopelijk
leven we dan in een tijd waarin Corona ons
minder belemmert en kunnen veel meer mensen
het festival ook fysiek bezoeken.
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TALKSHOW

V ergeten
Hel den in de
Centrale OBA
Untold en OBA organiseren de
online talkshow Vergeten Helden,
voor jongeren en volwassenen op
zaterdag 12 juni in het theater van
de Centrale OBA. Het thema is:
vergeten helden uit de slavernij en
koloniale geschiedenis. Dit thema is
belangrijk voor deelnemers omdat
tijdens de slavernijperiode en
koloniaal verleden er ook sprake
was van verzet. Door deze topic te
behandelen in een talkshow zorgen
Untold en OBA ervoor dat de
beeldvorming bij deelnemers over het
slavernijverleden en kolonialisme op
een positieve manier wordt versterkt.
Het onderwerp zal door middel van
verschillende vormen en sprekers
worden behandeld. Speciaal voor
deze editie worden journalist Marvin
Hokstam en historicus Benji Dankerlui
uitgenodigd om hun verhaal te
vertellen. Marvin Hokstam gaat
in op vrijheidsstrijder Granman
Broos en zijn reis naar Ghana.
Benji Dankerlui gaat in op de strijd
van Queen Nzinga van Congo en
Queen Yaa Asantewaa van Ghana.
De presentatoren van de talkshow
zijn de studenten Evelyn Agyemang
en Ngangitie Schal van de Afro
studentenvereniging Marula.
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ZATERDAG 12 JUNI
Locatie: Centrale OBA, Amsterdam
Kosten: Gratis
Meer info: www.oba.nl
19

INTERVIEW

VA N E SSA F E LTE R
Alles wat je bij Untold doet draagt
bij aan je zelfontwikkeling.
Als uitvoerend danser heeft Vanessa
binnen Untold voornamelijk geleerd wat
zelfempowerment vooral betekend. ‘’Sinds
ik bij Untold zit heb ik altijd mijn kinderen
meegenomen naar repetities en voorstellingen.
Het is voor een moeder soms moeilijk om onze
pijnlijke geschiedenis bespreekbaar te maken
met kinderen. Door hen mee te nemen, kregen
ze toch de kennis mee over onze geschiedenis
op een verzachte manier.’’

WAT HEEFT UNTOLD JE GELEERD?

buitenwereld mij? Hoe de maatschappij naar
je kijkt kan stereotyperend zijn. Binnen Untold
leerde ik wie ik ben als zwarte vrouw binnen
de maatschappij voordat de maatschappij mij
in een hokje stopte.

Dat is vooral wie ik zelf ben, waar je staat in
het leven en waar je naartoe gaat.
Untold is een empowerment organisatie
die door middel van dans en theater
bewustwording wil creëren bij zwarte
jongeren. Voor mij specifiek kan ik zeggen dat
het voor mij in de loop der jaren een duidelijke
groei heeft teweeggebracht. Untold heeft mij
wakker gemaakt, bijvoorbeeld door hoe ik nu
in leven sta.
Als zwarte vrouw zijn er twee manieren hoe
je naar jezelf kan kijken; dat is één, hoe zie
ik mezelf nou echt? En twee, hoe ziet de
20

VOORDAT IK BIJ UNTOLD
KWAM WAS IK NOG NIET ZO
WOKE, DAT HEEFT UNTOLD
MIJ BIJGEBRACHT.
21

WAT IS HET MOOISTE PROJECT WAAR JE

Ik leerde vooral ook waar ik vandaan kom,
maar misschien belangrijker nog waar
mijn voorouders vandaan komen. In alle
voorstellingen die we binnen Untold maken
gaan we altijd terug naar de basis, de roots.
Dat begint bij Afrika en via Afrika gaan we
naar landen zoals bijvoorbeeld Suriname.
Die verdieping en educatie heeft ervoor
gezorgd dat ik nu met een volle rugtas midden
in de maatschappij sta. Daardoor sta ik nu
veel zelfverzekerder en krachtiger in mijn
schoenen. Het is niet zo dat ik het voorheen
niet was, maar ik kan wel zeggen dat ik nog
niet zo woke was als ik nu ben, dat heeft
Untold me gebracht.

AAN HEBT BIJGEDRAGEN BINNEN UNTOLD?

Ik denk dat alles wat we doen mooi is, de
voorstelling Obia is wel een voorstelling
die er bovenuit steekt. Maar ik denk dat bij
alles wat we doen er een stijgende lijn in zit.

Bij Untold werk je
aan jezelf, alles
wat je maakt en
doet draagt bij aan
zelfontwikkeling.

We proberen onszelf altijd te verbeteren en
te blijven groeien. Waar Untold voor staat
vind ik eigenlijk het mooist, de boodschap
die we uitdragen. Dus alles wat je maakt is
beyond ‘’mooi’’ want het gaat veel verder
en dieper dan dat. Je maakt eigenlijk niets
anders dan jezelf, alles wat je doet draagt bij
aan zelfontwikkeling. Dat is omdat het meer
is dan alleen dans en theater maar ook een
educatieafdeling die nadenkt over duurzame
samenwerkingen met scholen.
Die samenwerkingsverbanden met scholen
vind ik erg belangrijk. Als ik terug denk aan
mijn eigen tijd op de basisschool, leerde ik
een hoop over de tweede wereldoorlog maar
over de slavernij stond maar één alinea in ons
boek.
Er werd heel weinig aandacht aan besteedt,
terwijl dat wel hoort bij wie ik ben en waar
ik vandaan kom. Het is een stukje gedeelde
geschiedenis die van belang is voor een
ieders zelfontwikkeling en daarom van belang
dat het vertelt wordt.
Waarom verteld het land waarin in woon
daar dan zo weinig over? Ik moest zelf naar
die informatie op zoek. Inmiddels weet ik wel
waarom dat zo is, Nederland wil het er niet
over hebben.
Zwarte mensen zijn de enige mensen die
zoveel info over hun roots en geschiedenis
missen. We moeten alles zelf gaan
onderzoeken, daarom ben ik blij met Untold

WAAROM VINDT JE HET BELANGRIJK DAT HET BLACK HERITAGE FESTIVAL PLAATSVIND?

Het festival nodigt meer mensen, dan zwarte mensen alleen uit om meer te leren over onze gedeelde
geschiedenis. Om te weten waar je naar toe gaat moet je weten waar je vandaag komt. En daar
draagt kennis over je geschiedenis zeker aan bij. Heel veel informatie die wij tot nu toe hebben
gehad bevatte onwaarheden of was onvolledig, daarom is het zo belangrijk om het plaatje rond te
krijgen. Het festival is een manier om mensen op een positieve manier deelgenoot te maken van deze
geschiedenis.

want dat is een organisatie die je motiveert om
zelf onderzoek te gaan verrichtten.
22

Tijdens het festival is Vanessa is te zien in de voorstelling Ampuku
23

WORKSHOP

Performing
Arts meets
Heritage
Door middel van interactieve muziek- en
dansworkshops wordt de geschiedenis
van Afro-Caribische muziek en dans
vertelt aan kinderen (8 t/m 12),
jongeren (13 t/m 18) en volwassenen
(18+). De workshops worden vanuit
een historisch perspectief gegeven
en verhalen die verbonden zijn aan
het slavernijverleden en kolonialisme
worden verteld. Dans, zang en muziek
werden ook ingezet om met elkaar
te communiceren tijdens de slavernij.
Ook de dagelijkse levenssituatie op
de slavenplantages in Suriname en de
Nederlandse Antillen werd door muziek
en dans dragelijk gemaakt door de
toen slaafgemaakten Afrikanen. Untold
gaat voor deze workshops verschillende
professionals en deskundigen uit het
werkveld inzetten. Muziekdocenten
zijn o.a. Orlando Ceder, Jamal Bijnoe,
Derillio Alexander en Revelino Pinas.
Voor de planning zie het
programmaoverzicht op blz. 38
Foto credits: Ptah Ankh Re
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INTERVIEW

N E RI SSA M A CN A C K
Bij Untold leerde ik mijn
identiteit vormen.
Al ruim 12 jaar is ze bij Untold betrokken, ze
danst, maakt theater en is daarnaast ook nog
designer. De meeste kostuums die gedragen
worden binnen Untold komen van haar hand,
dat maakt Nerissa Macnack een echte
duizendpoot.

WAT HEEFT UNTOLD JE GELEERD?

dat ik daar thuishoorde. Dat gevoel is moeilijk
te omschrijven maar alleen al op straat lopen
en zien dat iedereen dezelfde huidskleur
heeft. Het maakt niet uit of het nou de bakker,
slager een rechter of een agent was, iedereen
heeft dezelfde huidskleur en dat voelt echt fijn,
dat geeft een veilig gevoel. Toen ik weer in
Nederland terugkwam dacht ik, ‘dit is niet mijn
thuis’.

Dat is een hoop, ik heb geleerd wie ik zelf ben
bij Untold – mijn identiteit. Ik ben begonnen
met dansen en theater en ik leerde daardoor
meer over zwarte geschiedenis, dat kwam
door de thema’s en onderwerpen die bij
Untold centraal staan. Dat zijn dingen die
erg belangrijk zijn voor mezelf en voor mijn
toekomst want, ik leerde wie ik ben, wie ik
mag zijn én dat ik daar trots op kan zijn.

HET MAAKT NIET UIT OF HET NOU DE
BAKKER, SLAGER EEN RECHTER OF EEN
AGENT WAS, IEDEREEN HEEFT DEZELFDE
HUIDSKLEUR EN DAT VOELT ECHT FIJN, DAT
GEEFT EEN VEILIG GEVOEL.

We hebben verschillende reizen gemaakt,
zoals onlangs naar Assin Manso, Ghana.
Voor mij is dat echt een gevoel van
thuiskomen, vanaf het moment dat ik daar
aankwam had ik kippenvel. Ik voelde gewoon
26
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WAT IS HET MOOISTE WAT JE BINNEN
UNTOLD HEBT BIJGEDRAGEN?

WAAROM VINDT JIJ HET BELANGRIJK DAT ER
EEN BLACK HERITAGE FESTIVAL KOMT?

Alle projecten zijn natuurlijk mooi, maar ik
denk dat de voorstelling Obia het meeste
impact heeft gemaakt. We hebben daarmee
het Wintigeloof een platform kunnen bieden
en het taboe rondom het geloof kunnen
doorbreken. Het mooie is dat we met Obia
de jeugd hebben kunnen laten zien wat ons
geloof is en zij zich daarvoor niet hoeven
te schamen. Dat is een voorstelling waarvan
ik kan zeggen dat ik echt trots ben dat ik
daaraan heb kunnen bijdragen.

In eerste instantie denk ik dat het vooral
belangrijk is voor de jongeren. Zodat zij
zichzelf ook kunnen leren kennen en zich niet
hoeven te schamen voor wie ze zijn.
Het festival is ook een educatief platform
voor de zwarte geschiedenis, dat is denk ik
het belangrijkste. De jeugd van tegenwoordig
heeft misschien wel een extra zetje nodig om
meer te leren over de geschiedenis. Toen
ik opgroeide was er niet een festival als
het Black Heritage Festival en ik denk dat
het ook toen al van toegevoegde waarde
was geweest als er meerdere van dit soort
initiatieven waren, omdat het je kan helpen bij
zelfontwikkeling. Ik ben blij dat het er nu wel
is. Ik voel me namelijk verantwoordelijk om de
jeugd kennis bij te brengen over hun zwarte
roots.
Ik zal de jongeren om mij heen ook zeker
motiveren en enthousiasmeren om het Black
Heritage Festival te bezoeken.
WAT IS JOUW ROL TIJDENS HET BLACK
HERITAGE FESTIVAL?

We spelen de voorstelling Ampuku waarin
ik zal dansen. Daarnaast zijn de kostuums
die ik maak ook te zien in verschillende
voorstellingen.

IK VOEL ME
VERANTWOORDELIJK
OM DE JEUGD
KENNIS BIJ TE
BRENGEN OVER HUN
ZWARTE ROOTS.
28
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WEBINAR

Spiritu al iteit
en Gedwongen
Migratie
Nederlandse musea herbergen diverse
Afrikaanse objecten zoals maskers, beelden
en kleding. Deze objecten hebben vaak
een historische en religieuze betekenis en
hadden oorspronkelijk een belangrijke functie
tijdens rituelen, ceremonies en feesten. Door
de migratie van deze objecten, hebben
ze hun oorspronkelijke betekenis verloren.
Tijdens de livestream webinar Spiritualiteit
en Gedwongen Migratie gaan we op zoek
naar die oorspronkelijke betekenissen en
onderzoeken we hoe deze objecten vandaag
de dag weer van betekenis kunnen zijn voor
de Afrikaanse diaspora.

Tijdens het tweede deel gaan Kofi Orunmila
en May Akoeba van Blaka Online (educatie
met betrekking tot holistisch welzijn vanuit
de Afrikaanse filosofie) het hebben over
het belang en de rol van spiritualiteit bij
gedwongen migratie. Spiritualiteit en de
kennis over spiritualiteit is in de basis alles wat
tot slaafgemaakten hadden en mee konden
nemen tijdens hun gedwongen migratie.
Deze spirituele kennis werd gebruikt om te
overleven, het op te bouwen, in harmonie te
blijven met de natuur, te helen en te verbinden.
Blaka Online legt uit dat het contact met
voorouders nog steeds van belang is. Hoe kun
je deze kennis in je eigen leven toepassen?

Dr. Aminata Cairo, cultureel antropoloog
gaat in het eerste deel van deze livestream
webinar in op de functie van museale
objecten. Museumstukken maken indruk en
laten ons denken en fantaseren. Maar wat
als die voorwerpen die zo mooi achter glas
of in vitrines staan, losgelaten worden? Wat
als podium kunstenaars die voorwerpen
gebruiken, zodat die afstand verkleint? Wat
als wij via kunst een gevoel van verbintenis
kunnen ervaren met de mensen van wie de
voorwerpen afkomstig zijn? We kunnen
niet terug in de tijd, maar wij kunnen de
voorwerpen van toen gebruiken om dichterbij
hen te komen en dichter bij onszelf. Middels
podiumkunsten kunnen we de bezieling en
spirituele kracht van voorwerpen visualiseren,
waardoor oude betekenissen en verhalen weer
tot leven komen.

Dit webinar wordt georganiseerd in
samenwerking met het Afrika Museum.
ZATERDAG 19 JUNI | 15:00 UUR
DUUR CIRCA 1,5 UUR
Locatie: Online
Kosten: Gratis
Aanmelden: www.afrikamuseum.nl/keti-koti
Met een Keti Koti ticket heb je toegang tot
bijna alle online activiteiten van het Afrika
Museum in de hele maand juni.

Foto credits: Sascha van den Kerckhove
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INTERVIEW

D A RRYL V E LD M A N
Door Untold heb ik nu een
eigen bedrijf en werk ik niet
meer in loondienst.
Darryl Veldman is voormalig theatermaker,
sociaal cultureel werker, tourmanager en
striptekenaar. Bij het publiek ook bekend als
de man achter de Stimofo boeken.

Parktheater. Ik wist inmiddels meer over hem en
ging bij zijn voorstellingen kijken. Otmar vroeg
me uiteindelijk of ik in het stafteam van Eternity
Percussion plaats wilde nemen en dat heb ik
toen gedaan. Uiteindelijk ben ik overgestapt
naar Untold omdat dat dichter bij me lag.
Binnen Untold gaat het namelijk over mij en
mijn Afrikaanse roots en dat trok bij enorm.
Vooral omdat ik er nog niet zoveel over wist.

WAT HEEFT UNTOLD JOU GELEERD?

Ik liep in 2009 stage bij No Limit en werd toen
benaderd door Otmar.
Hij sprak me aan en was benieuwd naar
wat ik precies deed. Op dat moment was ik
servetten aan het opvouwen dus ik zei: ‘’ik ben
servetten aan het opvouwen’’.
Hij doelde natuurlijk op wat ik precies deed
binnen de organisatie. Ik viel bij hem op,
doordat ik mijn taak heel serieus nam en
geconcentreerd aan het werk was. Dit vond
hij leuk om te zien. Otmar vertelde over zijn
organisatie en wilde mij daarbij betrekken,
maar ik was een beetje huiverig. Ik dacht, ik
ken die man niet, dus ik ging er niet op in. In
2013 kwamen we elkaar tegen in het Bijlmer
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HIJ BEGELEIDDE ME ALS ZWARTE MAN
IN DEZE SAMENLEVING. WE WERDEN
ELKAARS SPARRINGPARTNERS EN HIJ
ADVISEERDE MIJ OM MEZELF IN TE
SCHRIJVEN ALS ONDERNEMER.
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WAT IS HET MOOISTE PROJECT WAAR JE

Ik zag dat Otmar zoveel kennis had over
Afrikaanse culturen en dat graag wilde delen
met jongeren. Dat hij dat deed in de vorm
van theater, daarvan dacht ik, dit ben ik! Ik
was in die fase opzoek naar mezelf en hij
begeleidde mij daarin. Dat resulteerde in het
feit dat hij me begeleidde als zwarte man
in deze Westerse samenleving. We werden
elkaars sparringpartners en hij adviseerde mij
om mezelf bij de Kamer van Koophandel in te
schrijven als ondernemer. Hij hielp mij daarbij
en zo ben ik bij Untold blijven hangen. Ik
heb een hoop geleerd bij Untold maar ik kan
vooral zeggen dat ik door Otmar nu een eigen
bedrijf heb waardoor ik niet meer in loondienst
hoef te werken.

AAN HEBT BIJGEDRAGEN?

Dat zijn heel veel verschillende dingen. Ik heb
voorstellingen bij Untold gezien over Winti
en dat Afro-Surinaamse spreekt mij aan. Dat
wekte zoveel interesse bij mij op dat ik Otmar
vragen bleef stellen en hij kennis deelde. Het
mooiste dat ik geleerd heb is dus niet echt een
project geweest, maar de vrijheid, het geduld
en de tijd waarin Otmar zich vanuit Untold
voor mensen inzet vind ik mooi. Omdat het
altijd gaat over hoe je het beste vanuit jezelf
naar boven kan halen.

MIDDELS FESTIVALS ALS DEZE KUNNEN
WIJ ELKAAR WEER INFORMEREN.
WE CREËREN HIERMEE EEN
REFERENTIEKADER WAAR VANUIT WE
KUNNEN GAAN PRATEN MET ELKAAR.

NEEM JE DE LEIDERSCHAPSSTIJL VAN OTMAR
OOK OVER IN JE EIGEN ONDERNEMING?

Jazeker! De deuren die Otmar voor anderen
opent, inspireerde mij. Ik ben op precies
dezelfde wijze aan de slag gegaan binnen
het jongerenwerk. Ik zag het niet meer als
een baan waarbij je even van negen tot
vijf moet inklokken. Ik wilde mezelf oprecht
verder inzetten om jongeren goed te kunnen
begeleiden.
WAAROM VIND JE HET BELANGRIJK DAT ER
EEN BLACK HERITAGE FESTIVAL KOMT?

Als je kijkt naar ons koloniale verleden en de
geschiedenis zijn we veel kennis over onszelf
kwijtgeraakt. Middels festivals als deze kunnen
wij elkaar weer informeren. We creëren
hiermee een referentiekader waar vanuit we
kunnen gaan praten met elkaar.

HET MOOISTE DAT IK BIJ UNTOLD
GELEERD HEB IS NIET ECHT EEN
PROJECT GEWEEST, MAAR DE
VRIJHEID, HET GEDULD EN DE
TIJD WAARIN OTMAR ZICH VANUIT
UNTOLD VOOR MENSEN INZET.

WAT IS JOUW ROL TIJDENS HET FESTIVAL?

Tijdens het festival ben ik te zien in de voorstelling Taal van de Goden. In die voorstelling ben ik een
van de vertalers, over een van onze verhalen van Taharqa. Door dit project heb ik nieuwe kennis
opgedaan die ik eerst niet had.
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VOORSTELLING

Ampuku
SPIRITUALITEIT,
FAMILIE & LIEFDE
Untold presenteert in
samenwerking met Black Harmony,
de theatervoorstelling Ampuku. De
Ampuku Winti-entiteit is met de
voorouders vanuit onder andere
Congo en Angola meegereisd
op hun onvrijwillige tocht naar
Suriname.

CREW
Artistiek leider: Otmar Watson
Regisseur: Yahmani Blackman
Choreografie: Desta Deekman en Serge Koffi
Muzikaal leider: Orlando Ceder
Zakelijk leider: Miraiza Martina
Productie: Reanchello Anastacia
Kostuums: Nerissa Macnack
Decor: Jolanda Lanslots
PR en marketing: Nyanga Weder
Beeld: Les Adu
Ondersteuning verhaallijn: Marian Markelo,

In de voorstelling Ampuku worden
twee families in Suriname bij
elkaar gebracht tijdens de TransAtlantische slavernij. Amadou en
Aminali willen trouwen met de
toestemming van hun families.
Voordat er een huwelijk plaats
kan vinden, moeten er rituelen
worden uitgevoerd en komen
er familiegeheimen boven tafel.
Samen ontrafelen zij deze
geheimen om de weg naar de
liefde vrij te maken.

Julien Zaalman en Kenneth Vers Babel

CAST
Derillio Alexander, Esperanza Anches, Avalon
Brown, Jeffroy Bruce, Morenzo Bruma, Jamal
Bynoe, Mwana Ellis, Ulrich Entingh, Vanessa Felter,
Jaleesa Gefferie, Hendriette van Gom, Mitchell
Hamel, Jurmen Macnack, Nerissa Macnack,
Alvaro Oosterwolde, Revelino Pinas, Kleber Pique,
Uhr’lice Rosaria
Ampuku is mede mogelijk gemaakt door het
Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de
Kunst en Gemeente Amsterdam (Zuidoost).

Maak binnen de Afro-Surinaamse
neo-traditie kennis met de
eigenschappen van de Ampuku
Winti, muziek, dans en close
harmony die deze elementen aan
elkaar verbindt.
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VRIJDAG 2 JULI
Locatie: Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Kosten: €16,Tickets: www.bijlmerparktheater.nl
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WEEK 2

WEEK 3

ZATERDAG 5 JUNI

DINSDAG 8 JUNI

MAANDAG 14 JUNI

Kick-off diner Black Heritage Festival (besloten)

Online lezing Gedwongen Migratie i.s.m.
Metropolis Zuidoost

Muziekworkshop volwassenen o.l.v. Black
Harmony

Locatie: Online
Kosten: Gratis
Aanmelden: www.dezwijger.nl

Locatie: Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Kosten: €5,Aanmelden: info@untold.nl

DONDERDAG 10 JUNI

DINSDAG 15 JUNI

DeeDee Talks X Black Heritage Festival | Zwarte
vrouwelijke vrijheidsstrijders

Muziekworksop kinderen/jongeren o.l.v.
Eternity Percussion

Locatie: Het Koorenhuis, Den Haag (live)
Meer info: Online via By DeeDee Facebook &
YouTube-kanaal

Locatie: Iamjong, Amsterdam
Kosten: €2,Aanmelden: info@untold.nl

Black History Les - Weekend College (vol)
Workshop Performing Arts - Weekend College (vol)
ZONDAG 6 JUNI
Openingsavond Black Heritage Festival met o.a.
de voorpremière van de theatervoorstelling Taal
van de Goden
Locatie: Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Kosten: €16,Tickets: www.bijlmerparktheater.nl

WEEK 4

ZATERDAG 19 JUNI

VRIJDAG 11 JUNI

Webinar Spiritualiteit en Gedwongen Migratie
i.s.m. Afrika Museum

MAANDAG 21 JUNI

Welke Sporen Horen We event in Rotterdam

Muziekworkshop volwassenen o.l.v. Ponda
O’Bryan

Meer info: Instagram
@WelkeSporenHorenWe

Locatie: Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Kosten: €5,Aanmelden: info@untold.nl

Locatie: Online
Kosten: Gratis
Aanmelden: www.afrikamuseum.nl/keti-koti

ZATERDAG 12 JUNI

Black History les - Weekend College (vol)

Online Talkshow Vergeten Helden

Workshop Performing Arts - Weekend College (vol)

Locatie: Centrale OBA, Amsterdam
Kosten: Gratis
Meer info: www.oba.nl

ZONDAG 20 JUNI

DINSDAG 22 JUNI
Muziekworkshop kinderen/jongeren o.l.v.
Eternity Percussion
Locatie: Iamjong, Amsterdam
Kosten: €2,Aanmelden: info@untold.nl
DONDERDAG 24 JUNI

Black History les - Weekend College (vol)
Workshop Performing Arts - Weekend College (vol)

WEEK 5
WOENSDAG 30 JUNI

Locatie: Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Kosten: €10,Aanmelden: info@untold.nl

Showcase Next On Stage Talentontwikkelingsevent voor jongeren met als
thema Keti Koti

Voorstelling Taal van de Goden & Winti concert
Black Harmony
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam
Kosten: €16,Tickets: www.theaterzuidplein.nl
Black History les - Weekend College (vol)

Locatie: Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Kosten: €7,50
Tickets: www.bijlmerparktheater.nl
Workshop Geschiedenis Black Hair o.l.v. Ashaki
Leito
Locatie: Wordt nog bekend gemaakt
via www.untold.nl
Kosten: €5,Meer info: www.untold.nl

Workshop Performing Arts - Weekend College (vol)

Voorstelling Taal van de Goden (o.v.b.)
Locatie: Kunstlinie, Almere
Kosten: €16,-

Locatie: Rijksmuseum, Amsterdam
Kosten: €5,Aanmelden: www.rijksmuseum.nl

Locatie: Podium Mozaïek, Amsterdam
Kosten: €16,Tickets: www.podiummozaiek.nl

Scan de QR-code om
ons programma ook
online te bekijken

Ook worden er gedurende de hele maand juni en juli Black History
Walks georganiseerd voor kinderen en jongeren. Doe mee met deze
historische tour langs belangrijke bezienswaardigheden in Amsterdam
Zuidoost.
Aanmelden: info@untold.nl

VRIJDAG 2 JULI
ZONDAG 27 JUNI

Talkshow Rijksmuseum en performance Untold
en Black Harmony

Première Taal van de Goden en o.a. keynote
speech Mitchell Esajas

Masterclass African Performance Arts

ZATERDAG 26 JUNI

PROGRAMMAOVERZICHT

WEEK 1

Première voorstelling AMPUKU
Locatie: Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Kosten: €16,Tickets: www.bijlmerparktheater.nl
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Bekijk ons festivalmagazine op www.untold.nl
Voor de laatste updates van de events op onze Facebookpagina.
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VOLG ONS ONLINE:

www.untold.nl &
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