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FEMALE VOICES: Nationale Vrouwendag in
De Centrale

Op 11 november 2018 nemen vrouwelijke kunstenaars met roots in Noord-Afrika

en het Midden-Oosten het woord én het podium van De Centrale in naar

aanleiding van de Nationale Vrouwendag. De legendarische Egyptische zangeres

Oum Kalthoum wordt er gevierd. Zij is een icoon dat zelfs meer platen verkocht

dan The Beatles en blijft tot op de dag van vandaag de harten van vele mensen

veroveren.

De dag start met de première van Iraanse kunstenares Shirin Neshat: 'Looking for Oum

Kulthum'. Het verhaal van de belangrijkste vrouwelijke artiest van de 20ste eeuw in de

Arabische wereld, Oum Kalthoum, tegen het persoonlijke levensverhaal van de Iraanse

filmmaker Shirin Neshat.

Jonge vrouwelijke kunstenaars uit allerlei kunstdisciplines zoals beeldende kunsten, theater,

muziek en 'spoken word' betreden het podium in de namiddag. De middag wordt afgerond met

een rondetafelgesprek waar de vrouwelijke kunstenaars aan deelnemen. Thema van deze editie

is nieuwe jonge vrouwelijke makers van diverse roots.

's Avonds zal de Frans-Tunesische 'nachtegaal van Kasserine' Abir Nasraoui een ode brengen

aan Oum Kalthoum. Een afterparty met DJ YOUNG MOCRO sluit deze editie van de Nationale

Vrouwendag af.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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Annelies Storms
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