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Podium om Palestijnse verhalen
te delen en bespreken
Vergeten geschiedenis

Als het over Israël en Palestina gaat, doemt het beeld op van
een slepend, schijnbaar onoplosbaar conflict. Er is veel minder
bekend over de geschiedenis van Palestina en hoe het allemaal
zo gekomen is. Of hoe een bezetting die al zo lang duurt, ingrijpt
in het dagelijks leven van mensen en gemeenschappen.
Een andere manier om die vergeten, verzwegen geschiedenis te
leren kennen is via literatuur en film. In culturele uitingen wordt
duidelijk wat historische en politieke gebeurtenissen teweeg
brengen in mensenlevens. Aan de hand van verhalen komen gebeurtenissen van ver weg, dichterbij en bieden inzicht, begrip en
betrokkenheid.

Verschillende opties

Podium voor Palestina kan bijdragen aan verschillende programma’s en bijeenkomsten
• Samen een boek of een verhaal lezen*
• Samen een film bekijken
• Samen naar poëzie luisteren
Waar mogelijk, wordt achtergrondinformatie, toelichting en verduidelijking gegeven.
*Als een boek vooraf lezen teveel moeite is, kan ook tijdens de
bijeenkomst zelf een verhaal worden gelezen en besproken.

Mogelijke boeken

Susan Abulhawa: Ochtend in Jenin; Het blauw tussen hemel en zee
Suad Amiry: Sharon en mijn schoonmoeder; Golda slept here;
Nothing to lose but your life
Ibrahim Nasrallah: Gaza Weddings
Ahmed Masoud: Vanished; The shroud maker (toneel)
Mahmoud Darwish: Staat van beleg (poëzie)
Fatena Al-Ghorra: Neem dit lichaam (poëzie)

Mogelijke films

Wie organiseert dit?

Podium voor Palestina inschakelen?

Wat zijn de kosten?

Paradise Now; Omar; The Idol (regisseur: Hany Abu Assad)
The Time that Remains (regisseur: Elia Suleiman)
Wajib; Salt of this Sea (regisseur: Annemarie Jacir)
The Wanted 18 (regisseur: Amer Shomali)
Miral (regisseur: Julian Schnabel)
We Teach Life (stand-up poetry: Rafeef Ziadah)

Podium voor Palestina is een initiatief van Marianne Dagevos. Zij
studeerde literatuurwetenschap, is een groot liefhebber van literatuur en cultuur en geeft regelmatig gastlessen en presentaties.
Daarnaast is zij een regelmatig bezoeker van Israël en Palestina en
verdiept zij zich in de geschiedenis en het dagelijks leven van dit
bijzonder mooie en bijzonder ingewikkelde stukje Midden-Oosten.

Of u organiseert speciaal voor de gelegenheid een bijeenkomst en
nodigt mensen daarvoor uit.

Podium voor Palestina rekent geen kosten voor voorbereiding
en uitvoering van de bijeenkomsten. Eventuele kosten voor aanschaf van boeken, huur van AV-middelen, publiciteit en hapjes en
drankjes worden gedragen door de organisatoren. Als deelnemers
na afloop willen bijdragen aan een goed doel in Palestina, kunnen
wij verschillende suggesties doen.

Ook kan een programma van Podium voor Palestina deel uitmaken van een groter geheel zoals een congres of manifestatie.

Meer informatie

Dit kan op verschillende manieren. Misschien hoort u al bij een
groep (leesclub of gespreksgroep) die belangstelling heeft om een
bijeenkomst over Palestijnse cultuur te houden. In overleg maken
wij dan afspraken over programma, datum, tijd en plaats.

Afhankelijk van uw wensen kan de bijeenkomst worden aangekleed met een hapje en drankje in Palestijnse stijl.

Website: www.podiumvoorpalestina.nl
Mail: marianne@podiumvoorpalestina.nl
Mobiel: 06-21258831

