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Stichting Culture Connection organiseerde in oktober 2016 de eerste editie van Arabic Crossroads –
Music & Poetry: een interdisciplinair project rond Arabische poëzie en urban muziek. Culture
Connection nodigde de Marokkaanse muzikanten Walid Ben Selim en Widad Broco van de band
N3rdistan uit voor een programma vol workshops, lezingen, muzieksessies en presentaties. De
activiteiten zijn georganiseerd in samenwerking met Kytopia, TivoliVredenburg, Het Literatuurhuis,
Stichting de Vrolijkheid, Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Jongeren Cultuurspot Overvecht,
Trajectum College, HKU, dichter Baban Kirkuki en Arabiste Djûke Poppinga.
Walid Ben Selim en Widad Broco zijn
beiden pioniers uit de hiphopscene van
Casablanca. Met hun band N3rdistan
brengen zij een nieuwe sound, die ze
zelf urban electro oriental noemen en
waarin Arabische poëzie samengaat
met rap, electro en oriëntaalse en
Afrikaanse klanken. Walid zingt, rapt
en reciteert gedichten, zowel eigen
werk als poëzie van beroemde
Arabische dichters als Darwish, Matar
en Al Mutanabbi. Widad Broco is een
van de eerste vrouwelijke rappers en
dj’s van Marokko en sinds de begintijd
in Casablanca muzikaal compagnon van
Walid Ben Selim. Samen kiezen ze
gedichten die oproepen tot zelf
nadenken en het maken van eigen
keuzes en niet klakkeloos ‘leiders’ te
volgen; vrijheidspoëzie die de seculiere
vooruitstrevende kant van NoordAfrika en het Midden-Oosten
vertegenwoordigt.

1 Walid Ben Selim en Widad Broco. Fotograaf: Maarten Mooijman

Kytopia
De muzikale samenwerking met Utrechtse muzikanten vond plaats in Kytopia, de creatieve
broedplaats opgericht door Kyteman, gevestigd in het voormalige Tivoli aan de Oudegracht. Daar
werken de twee Marokkaanse gastmuzikanten Walid en Widad samen met dj, producer en HKUdocent en het team van topmuzikanten dat eerder deelnam aan Arabic Poetry meets Kytopia:
percussionist Frank Wienk (bekend van Binkbeats), celliste Guusje Ingen Housz en violiste Tseroeja
van den Bos. Het resultaat: 4 nieuwe tracks, wat het totaal al brengt op 14!

2 In de studio van Arjen de Vreede, samen met Guusje Ingen Housz, Walid Ben Selim, Tseroeja van den Bos en Widad
Broco. Fotograaf: Maarten Mooijman

VPRO Vrije Geluiden
VPRO Vrije Geluiden kwam langs in Kytopia voor opnames voor twee televisie-uitzendingen over
muzikanten en projecten in Kytopia. Hierbij stonden ze uitgebreid stil bij het project met Walid Ben
Selim en Widad Broco. Arjen en Walid zijn geïnterviewd over hun samenwerking en samenkomst van
muzikale tradities. Daarnaast is het repetitieproces vastgelegd en zijn nieuwe tracks te horen. De
uitzending is te zien op 15 januari 2017.
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Stichting De Vrolijkheid/AZC-Utrecht
Samen met Stichting de Vrolijkheid organiseerde Culture Connection 4 workshops en presentaties in
AZC-Utrecht. Walid en Widad kwamen langs voor een muziekworkshop, een rap- en muziek
workshops voor jongeren, een poëzie- en rapworkshop vrouwen en een bijzondere eindpresentatie
op locatie met de beste muzikanten van het AZC. De zaal zat vol!

4 Walid en Widad met muzikanten van AZC-Utrecht

Het Literatuurhuis
Dichter, performer en slammer Daan Daan Doesborgh interviewde Walid en Widad in Het
Literatuurhuis. Ze praatten over het belang van poëzie in de Arabische wereld, de thema’s en over de
moeilijkheden die komen kijken bij het ver- en hertalen van poëzie. Walid en Widad illustreerde hun
verhaal met muziek en rap, zoals de rap van een middeleeuws gedicht van Mutanabbi door Widad.

5 Interviewer Daan Doesborgh samen met Walid en Widad. Fotograaf: Maarten Mooijman

Baban Kiruki bij Jongeren Cultuurspot Overvecht
Dichter Baban Kirkuki gaf een workshop Arabische poëzie aan jongeren van Jongeren Cultuurspot
Overvecht om zich voor te bereiden op workshop met Walid en Widad. De workshop was een
combinatie van inhoudelijke verdieping én veel aandacht voor het schrijven van een eigen gedicht.
Aan de hand zijn eigen indrukwekkende vluchtverhaal en een gedicht van Irakeze dichter Ahmed
Matar (zowel in het Arabisch als de Nederlandse vertaling door Baban Kirkuki) wist Baban de
jongeren enorm te boeien! Hierna gingen de jongeren zelf dichten, zowel in het Nederlands als in
het Arabisch, aan de hand van een zelfgekozen thema, zoals vrijheid, familie of muziek. De jongeren
ontvingen persoonlijke en uitgebreide feedback van Baban op hun gedichten.

6 Baban Kirkuki met deelnemers van de poëzieworkshop

Jongeren Cultuurhuis
Kanaleneiland
Walid en Widad gaven een workshops schrijven en
rappen aan jonge rappers en zangers in Jongeren
Cultuurhuis Kanaleneiland. Walid en Widad
inspireerden de jongeren door hun eigen raps en
beats te laten horen en kozen hierna samen hen een
beat waarop de jongeren hun eigen rap gingen
schrijven. Walid en Widad en rapdocent Jermaine
Bridgewater gaven persoonlijke tips aan de jongeren,
schreven samen en aan de jongeren en gingen
samen met hen oefenen. Het resultaat van het harde
werken werd aan het eind van de workshops laten
zien in een korte eindpresentatie; het enthousiasme
spatte er vanaf!

7 Jae en Walid samen met rappers van Jongeren
Cultuurhuis Kanaleneiland

Trajectum College
Walid en Widad gaven een naschoolse een workshop rap en beatmaking aan jonge rappers van het
Trajectum College. De week voorafgaand hadden de leerlingen zich voorbereid door samen met
Jermaine en Culture Connection muziekvideo’s te bekijken en vertaalde teksten van N3rdistan te
lezen. De jongeren lieten hun eigen raps horen en vertelden over hun voorbeelden en de betekenis
van hun teksten. Walid en Widad hadden speciale apparatuur meegenomen waarmee ze samen met
de jongeren samen aan de slag gingen. De jongeren leerden over het proces van beatmaking en de
invloed ervan op de manier van rappen.

Concert N3rdstian, voorprogramma en lezing Arabische
poëzie in TivoliVredenburg
Na het succes van Arabic Poetry meets Kytopia in 2015 was TivoliVredenburg enthousiast om Walid
opnieuw een podium te geven, maar dan op een nieuwe manier. Hiervoor presenteerde
TivoliVredenburg presenteerde Culture Connection de band van Walid en Widad: N3rdistan!
Twee weken na de workshops in projectweek stond N3rdistan in de prachtige zaal Cloud Nine. Het
voorprogramma werd verzorgd door topmuzikanten van AZC-Utrecht die tijdens de projectweek met
Walid en Widad hebben gemusiceerd: ud-speler Jaber Fayad, zanger Mohamd Alsamna en
darbukaspeler Moussa Nohma. Voorafgaand hield Literair vertaalster Arabisch-Nederlands Djûke
Poppinga (UvA) in de workshopruimte voor zo’n 40 geïnteresseerden een lezing over Arabische
poëzie.
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