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PROGRAMMA ALS EERBETOON AAN NELSON MANDELA
IN DE AANLOOP NAAR ONTHULLING GEDENKTEKEN

Op 5 september 2021 wordt, door burgermeester Femke Halsema, in het Nelson Mandela 
Park in Zuidoost het gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan Nelson Mandela. 
Het monument is een mix van zeven gezichten van bewoners uit Zuidoost.  
Het symboliseert de boodschap dat iedereen gelijk is en het belang van gemeenschapszin. 
De periode voorafgaand aan dit moment besteed Cultureel Zuidoost, het collectief van 
culturele instellingen in Zuidoost: CBK Zuidoost, OSCAM, Foundation, Bijlmerpark 
Theater, OBA, Imagine IC, Heesterveld en New Metropolis Zuidoost in hun programmering 
aandacht aan de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder en voormalig president. 

Van 2 tot en met 6 augustus draait van 15.00 
tot 20.30 uur alles bij Foundation om de invloed 
van Afrika op Hiphop. De hele week worden 
er documentaires vertoond en workshops in 
dans en spoken georganiseerd, gegeven door 
rolmodellen uit de Afrikaanse diaspora. 
Met medewerking vana o.a. Murth Mossel, 
Jennifer Muntslag, Nedda Sou en John Agesilas. 
Voor meer info: www.foundation.nl/bootcamp  

Donderdag 26 augustus maakt CBK Zuidoost 
van 17.30 tot 20.00 uur een publiekspro-
gramma Nelson Mandela gedenkteken i.s.m. 
ZAM. Dit programma bestaat onder andere 
uit een live interview met ontwerper van het 
gedenkteken - Mohau Modisakeng. De hoofd-
vraag van het gesprek is: in hoeverre kan het 
gedachtengoed van Nelson Mandela toegepast 
worden in de 21ste eeuw? De avond wordt 
afgerond met een spoken word performance. 
Aanmelden:
info@cbkzuidoost.nl ovv Imagine Mandela

Maandag 30 augustus maakt CBK Zuidoost in 
samenwerking met New Metropolis Zuidoost 
van 17.00 tot 18.00 uur een programma 
over ‘The Making of’ van het gedenkteken. 
In deze uitzending wordt er ingegaan op 
de totstandkoming van het Nelson Mandela 
Gedenkteken Amsterdam. We gaan in gesprek 
met bewoners die model hebben gestaan voor 
het monument. Het programma zal eindigen 
met een o�ciële lancering van een geheel 
nieuw, inclusief, lespakket over Nelson Mandela. 
Dit lespakket, ter waarde van 100 euro, 
wordt gratis weggegeven aan 10 scholen in 
Amsterdam. Wie die scholen zijn, wordt in de 
uitzending bekend gemaakt.  

Op maandag 30 augustus organiseert New Metropolis 
Zuidoost van 19.30 tot 21.00 uur A Tribute to 
Nelson Mandela met Vincent Henar, Noraly Beijer 
en Kadir van Lohuizen. Moderator is Jorgen Tjon a Fong. 
Daarnaast is er een expositie met foto’s o.a. Hans 
Mooren en Kadir van Lohuizen.  

Hierbij de oproep aan professionele- en ama-
teurfotografen om foto’s in te zenden van Nelson 
Mandela en zijn bezoek(en) aan Amsterdam. 
Een selectie hiervan zal tijdens de tribute op de 
begane grond van New Metropolis Zuidoost aan 
het Bijlmerplein 876 geëxposeerd worden. 
Doe je inzending met duidelijke vermelding
van je gegevens aan:
angelique@newmetropolis.amsterdam

Tot 1 oktober staat Imagine IC stil bij de in 2019 
overleden activist Perez Jong Loy. Perez was 
een activist die op verschillende terreinen zich 
verroerde. Onvermoeibaar zette Jong Loy zich 
met zijn Vereniging Opo Kondreman (Sta op 
landgenoten) in om de slavernijgeschiedenis in 
Nederland zichtbaar te maken. Zo initieerde hij 
belangrijke activiteiten, waaronder de herdenkings-
optocht over de Amsterdamse grachten en de 
1873- button die herinneren aan het wrange 
feit dat in de koloniën de slavernij in 1863 werd 
afgeschaft, maar dat de tot slaaf-gemaakten nog 
tien jaar verplicht op de plantages moesten werken.

Vanaf 23 augustus kun je via: www.huisvanalletalen.nl 
luisteren naar een podcast over Ubuntu met 
schrijver en journalist Babah Tarawally. 
Op 4 september zal Elvira Semmoh, in samenwerking 
met Afro-bieb tussen 16.00 en 17.00 uur, voorlezen 
(voor kinderen van 4-9 jaar) uit Nelson Mandela’s 
lievelingsverhalen en geeft zij een workshop. Van 
19.30 tot 20.30 uur is er storytelling door Mo Hersi.

OSCAM lanceert haar allereerste online 
radio programma genaamd Look Around in 
samenwerking met Echobox, met elke maand een 
inspirerende gast met wie we onder andere gaan 
praten over het museale landschap, kunst en 
creativiteit. De presentatie is in handen van onze 
Young OSCAM moderator Shaquille Shaniqua Joy. 
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Brian Elstak presenteert tot 5 oktober  
L.O.B.I. Arcade. L.O.B.I. ARCADE is, zoals de 
titel al verklapt, een arcadehal met 10 unieke 
spelcomputerkasten die elk een eigen thema 
aansnijden. Op de tentoonstelling zal ook werk 
te zien zijn van kunstenaars Dewy Elsinga 
(Butterfingaz), Hedy Tjin en creatief collectief 
Lowrey Foley McClane. 

OSCAM X TENTOONSTELLING HOLLANDSE 
MEESTERS HER-ZIEN DOOR JORGEN TJON 
A FONG I.S.M. AMSTERDAM MUSEUM
In deze tentoonstelling geeft Jorgen Tjon A Fong 
hedendaagse bekende Nederlanders een gezicht 
aan historische Nederlanders van kleur uit de 
17e en 18e eeuw. De tentoonstelling schept een 
realistischer beeld van het kleurrijke land dat 
Nederland destijds al was. 
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