Utrecht herdenkt Slavernij tijdens tweede editie Keti Koti Festival
Utrecht - 19 juni 2019
Op zondag 30 juni staat Utrecht voor de tweede keer stil bij het slavernijverleden van Suriname en
de Nederlandse Antillen en de afschaffing daarvan. Dit gebeurd door middel van het Keti Koti
Festival dat op verschillende plekken in de Utrechtse binnenstad plaatsvindt.
De tweede editie van het Keti Koti Festival wordt georganiseerd door o.a. de Gemeente Utrecht, het
30 juni/1 juli Comité, Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en
partners. Initiatiefnemer Leroy Lucas is blij dat ook dit jaar weer een festival georganiseerd wordt.
‘Slavernij is niet alleen een verhaal van de Afro-Caribische Nederlanders, maar een gedeelde
geschiedenis waar alle Nederlanders in delen. Wij willen door middel van verhalen, muziek, film,
kunst, cultuur en dialoog deze, soms ongemakkelijke, geschiedenis op een respectvolle manier aan
alle Utrechters presenteren.’
Samenwerking met Centraal Museum
Voor de tweede editie van het Keti Koti festival wordt ook samengewerkt met het Centraal Museum.
Lucas is daar erg trots op: ‘Het Centraal Museum heeft nu twee prachtige tentoonstellingen van
Joyce Vlaming, die zwarte ‘bijfiguren’ op historische schilderijen in de spotlights zet en MOED/Wat
niet gezien wordt. De laatste dag van deze tentoonstellingen valt samen met ons festival, dus het
was voor ons niet meer dan logisch om de Keti Koti ceremonie op deze locatie te organiseren.’
Het programma van Keti Koti bestaat uit verschillende onderdelen: een wandeling, een ceremonie
inclusief museumtours en Q&A Talk en een filmvertoning.
Wandeling: sporen van slavernij in Utrecht
Tijdens de wandeling ‘Sporen van slavernij in Utrecht’ wordt, onder leiding van cultuurhistoricus
Nancy Jouwe, stilgestaan bij de sporen die de slavernij in de stad heeft nagelaten. De wandeling met
pop-up performances wordt georganiseerd i.s.m. Tori Oso Utrecht en start om 10:00 uur.
Ceremonie, Talk & Tours
De Keti Koti ceremonie vindt plaats in de tuin van het Centraal Museum van 11:30 tot 14:00 uur. Met
speeches, een plengoffer en verschillende zang en spoken word optredens, wordt stilgestaan bij het
gedeelde slavernijverleden. Na de ceremonie vinden de mini museum tours plaats o.l.v. MOED en
Joyce Vlaming. Aanmelden voor beide activiteiten is niet nodig. Om 15.15 uur gaat artistiek directeur
Bart Rutten in gesprek met beeldend kunstenaar Iris Kensmil. De Talk gaat enerzijds over haar
kunstenaarspraktijk, anderzijds over haar positie en mening over het inclusiviteitsdebat. Iris Kensmil
vertegenwoordigt Nederland momenteel op de Biënnale van Venetië.
Filmvertoning: Demon of diva
In de Centrale Bibliotheek Utrecht aan de Oudegracht is Sylvana Simons te gast voor de vertoning
van haar documentaire Demon of diva. Na het bekijken van de documentaire is er een nagesprek
tussen Sylvana Simons, Nancy Jouwe en Sarita Bajnath. Bezoekers worden vanaf 17:30 uur
ontvangen met soep en 18:30 uur start de filmvertoning. Aanmelden verplicht.
Meer informatie
Aanmelden of op de hoogte blijven van de laatste informatie rondom Keti Koti in Utrecht? Houd dan
de Facebookpagina of www.torioso.nl/nieuws in de gaten.
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leroy Lucas (0612392870)

