Arabic Crossroads – Music & Poetry (editie juni 2017)
Stichting Culture Connection organiseerde in juni 2017 de tweede editie van Arabic Crossroads –
Music & Poetry: een interdisciplinair project rond Arabische poëzie en urban muziek. Culture
Connection nodigde muzikant en dichter Walid Ben Selim uit voor een programma vol workshops,
optredens en muzieksessies.

Samen met udspeler Jaber Fayad vormde Walid Ben Selim een gloednieuw duo. Hun magische
muziek en performance leidde tot veel interesse van festivals uit de klassieke, pop en jazz hoek.
Vanaf november 2017 is het vervolg te zien op o.a. Festival Le Guess Who? en samen met Kytopia in
TivoliVredenburg. Met de optredens is een superdivers publiek bereikt, dat ademloos luisterden naar
de intense klanken van het duo; een grote verrassing voor Amsterdams publiek van spoken word,
poetry slam, Rotterdam Delfshaven, Culturelen Zondag – Utrecht Centraal en luisteraars van de
Concertzender.
Arabic Crossroads heeft geleid tot nieuwe ontmoetingen. Jongeren van Ithaka Internationale
Schakelklassen (ISK) deden mee aan een poëziewedstrijd. Ze schreven gedichten in workshops van
Baban Kirkuki en werkten aan nieuwe eigenzinnige performances. De jury schreef in het commentaar
hoe een leerling ‘zeer origineel de worsteling van het leven beschrijft’ en hoe een andere deelnemer
‘op eigen en hartstochtelijke manier zijn gevoelens verwoord’. Jonge schrijvers van Poetry Circle
Nowhere volgeden een workshop van Walid Ben Selim over onder andere het gebruik van oude
poëzie in hedendaagse kunst, de rijkdom van het Arabische en het creëren van nieuwe woorden. De
week werd feestelijke afgesloten met een iftarmaaltijd en muzieksessie i.s.m. AZC-Utrecht/Stichting
de Vrolijkheid. Te horen was Arabische, Marokkaanse, Iraanse en Soedanese muziek, maar ook
gospel, blues en veel poëzie.
Voor een totaaloverzicht van de activiteiten, lees verder op de volgende pagina’s!

Over Walid Ben Selim
Walid Ben Selim is een pionier uit de hiphopscene van
Casablanca. Met zijn band N3rdistan brengt hij een nieuwe
sound, die hij zelf urban electro oriental noemt en waarin
Arabische poëzie samengaat met rap, electro en oriëntaalse
en Afrikaanse klanken. Walid Ben Selm zingt, rapt en reciteert
gedichten, zowel eigen werk als poëzie van beroemde
Arabische dichters als Ibn Arabi, Mahmoud Darwish en Al
Mutanabbi. Hij kiest gedichten die oproepen tot zelf
nadenken en het maken van eigen keuzes, maar ook
gedichten over mystieke liefde en de zoektocht naar het
innerlijke licht. Centraal staat vrijheidspoëzie die de
vooruitstrevende kant van Noord-Afrika en het MiddenOosten vertegenwoordigt.

1. Workshops en muzieksessies
1.1 Workshops en gedichtenwedstrijd op ISK
ISK (Internationale Schakelklassen Ithaka) is een schakelschool voor niet-Nederlandssprekende
jongeren voordat ze naar regulier middelbaar onderwijs gaan. Naast de reguliere schoolvakken is er
ruim aandacht voor cultuur; de school werkt samen met theatermakers, muzikanten, choreografen
en dichters. Baban Kirkuki vertelde in zijn poëzieworkshop over zijn eigen ingrijpende vluchtverhaal
en zijn eerste aanraking met poëzie. De leerlingen maakten kennis met soefidichter Hallaj, die leefde
van 885 tot 922. Aan de hand van onderwerpen: hoop, liefde, toekomst, puurheid, diepte en
vaderland (thema’s waarover ook Hallaj dichtte) gingen de leerlingen zelf dichten. De jongeren
ontvingen persoonlijke en uitgebreide feedback van Baban Kirkuki. Als afsluiting droegen de
leerlingen hun gedichten voor.

Leerlingen tijdens de poëzieworkshop van Baban Kirkuki

Walid Ben Selim gaf een workshop Poëzie en Performance. Onder zijn begeleiding werkten de
leerlingen in groepjes aan de performance van hun gedicht, waarbij ze zelf muziek kozen en werkten
aan een sterk optreden. Dit kon in de vorm van een voordracht, zang op rap. Aan het einde van de
presenteerden de leerlingen de resultaten, die werden vastgelegd op video.

Walid Ben Selim in overleg met leerlingen van het ISK

Samen met ISK organiseerde Culture Connection een gedichtenwedstrijd. De jury bestond uit dichter
Baban Kirkuki, Sophie Kok (werkzaam bij Het Literatuurhuis) en Jeanneke den Boer (directeur Culture
Connection). Samen bogen ze zich over de teksten en video’s van de leerlingen. Tijdens de
examenuitreiking van de leerlingen werd de winnaars bekend gemaakt, die naar huis ging met een
dichtbundels van Baban Kirkuki en De Nacht van de Poëzie.

Performances en opnames tijdens de workshops op het ISK

1.2 Workshop Poetry Circle Nowhere
Poetry Circle Nowhere Amsterdam ontving
Walid Ben Selim voor een workshop over
Arabische poëzie en de link met spoken
word en muziek. Samen met enthousiaste
en geïnteresseerde jonge schrijvers leidde
Walid Ben Selim een diepzinnig gesprek
over onder andere het gebruik van oude
poëzie in hedendaagse kunst, de rijkdom
van het Arabische en het creëren van
nieuwe woorden.

1.3 Muzieksessie en iftarmaaltijd AZC-Utrecht/Stichting de Vrolijkheid
Pianist en componist Jonas Bisquert leidt de wekelijkse
muziekavond voor bewoners van AZC-Utrecht,
georganiseerd vanuit Stichting de Vrolijkheid. Walid Ben
Selim was voor de derde keer te gast tijdens de
muziekavond, dit keer tijdens de heilige maand
Ramadan. Samen met bewoners van het AZC, afkomstig
uit o.a. Afghanistan, Syrië, Iran en Somalië en met
Kytopia-muzikanten ontstond een prachtige mix aan
muzikale en poëtische uitingen. Te midden van de
muzikanten en het publiek lag een stapel poëziebundels van o.a. Nizar Qabbani, In afwisseling met de
muziek werd poëzie voorgedragen. Halverwege de avond stond een heerlijke iftarmaaltijd klaar,
bereid door drie families die woonachtig zijn in het AZC.

Iftarmaaltijd bereid door AZC-bewoners

2. Optredens Walid Ben Selim & Jaber Fayad
Walid Ben Selim en udspeler Jaber Fayad hebben elkaar ontmoet tijdens de eerste editie van Arabic
Crossroads – Music & Poetry in oktober 2016. In AZC-Utrecht vonden muzieksessies met Walid Ben
Selim plaats waar Jaber Fayad aan deelnam. Er was direct een klik tussen beide muzikanten; beide
zijn bevlogen over spiritueel soefi-repertoire, wat leidde tot verdere samenwerking en nieuwe
optredens in juni 2017.
Jaber Fayad (1989) is afkomstig uit Syrië. Hij studeerde Turkse, Arabische en Azerbedjaanse muziek
aan het conservatorium van Damascus. In oktober 2015 werd hij gedwongen te vluchten uit Syrië en
alles achter zich te laten. Tijdens zijn gevaarlijke tocht was muziek de manier om zichzelf én anderen
kracht te geven. In Nederland wist hij snel zijn weg te vinden als muzikant en is hij gestart met zijn
eigen ensemble Sirocco. In september 2017 start Jaber Fayad zijn master Turkse muziek aan Codarts
Rotterdam.
2.1 Festival Werelds Delfshaven
Zondag 4 juni stonden Walid Ben Selim en Jaber Fayad voor het eerst samen op het podium. Tijdens
een half uur durend programma op Festival Werelds Delfshaven brachten Walid Ben Selim en Jaber
Fayad een programma met spiritueel repertoire van dichters zoals Hallaj en Ibn Arabi.

Optreden op Werelds Delfshaven. Fotografie: Floris Scheplitz

2.2 Culturele Zondag – Utrecht Centraal: De Voorkamer, Hotel Karel V en Concertzender
Op pinkstermaandag 5 juni vond Culturele Zondag – Utrecht centraal plaats. De stad stond een dag
lang in het teken van de grote diversiteit van de Utrechtse muziekscene. Walid Ben Selim en Jaber
Fayad waren deze dag drie keer op het podium te zien: een ochtendprogramma in De Voorkamer,
een middagprogramma in Grand Hotel Karel V en een optreden/interview tijdens de live-uitzending
van de Concertzender. Ter verdieping deelde Culture Connection voorafgaand aan de optredens een
hand-out uit aan het publiek met achtergrondinformatie over de muzikanten en het repertoire.

Optreden in De Voorkamer. Fotografie: Maarten Mooijman

De Voorkamer in de Utrechtse wijk Lombok is een gloednieuwe creatieve ontmoetingsruimte voor
AZC-bewoners, statushouders en omwonenden. In deze ruimte vond een intiem, akoestisch
optreden plaats. Organisator en host Minem Szigen leidde na afloop van het optreden een Q&A met
de artiesten.

Optreden in Grand Hotel Karel V. Fotografie: Maarten Mooijman

3. Solo-optredens Walid Ben Selim
3.1 010 Says It All/Poetry Circle Nachtsalon
Op zaterdag 3 juni vond het eerste optreden van Walid Ben Selim tijdens Arabic Crossroads plaats
tijdens de Poetry Circle Nachtsalon, onderdeel van Festival 010 Says It All. Festival 010 Says It All is
een fringe festival van het befaamde Poetry International, dat tegelijkertijd in Rotterdam plaatsvond.
010 Says It All richt zich speciaal op jong poëzie en spoken word talent. Poëzie en spoken word
organisatie Poetry Circle Nowhere organiseerde tijdens 010 Says It all de Poetry Circle Nachtsalon;
een late night program met o.a. Gery Mendes, Babs Gons en Ntjam Rosie. Walid Ben Selim bracht
een soloprogramma waarin hij zichzelf begeleidde op gitaar en met beats; hij liet de diversiteit van
zijn muziek horen.
3.2 U-Slam Finale
Jaarlijks organiseert Het Literatuurhuis een Utrechtse
Poetry Slam competitiein Theatercafé de Bastaard: USlam. Afgewisseld met de poetry slams is er plaats voor
muziek. Als special guest stond Walid Ben Selim op het
podium van De Bastaard; het overvolle café maakte
kennis met zijn muziek en performance.

Een volle zaal tijdens de U-Slam Finale

4. Samenwerking in 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. De
studiosessies vonden plaats onder leiding van Arjen de Vreede. Arjen brak internationaal door als
scratcher van de Nederlandse hiphop-rock formatie Urban Dance Squad. Tegenwoordig is hij DJ en
producer, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten en één van de creatieve geesten van Kytopia.
Walid Ben Selim ging de studio in samen met Arjen de Vreede, percussionist Gino Bombrini
(Skip&Die), toetsenist Niels Broos en violiste Tseroeja van den Bos. Samen hebben zij 4 nieuwe tracks
gemaakt, wat het totaal (Inclusief de tracks van Arabic Poetry meets Kytopia) al brengt op 18! In
najaar 2017 staan ze samen op het podium in o.a. TivoliVredenburg.

3. Projectteam en samenwerkingspartners
Projectleiding - Jeanneke den Boer
Programmaontwikkeling, productie en artiestenbegeleiding - Hilde Swart
Artistieke leiding muziekproductie - Arjen de Vreede
Persbenadering - Marjolein van Ruiten
Ontwerp logo – Nevel Karaali
Samenwerkingspartners waren: Kytopia, TivoliVredenburg, dichter Baban Kirkuki, udspeler Jaber
Fayad, 010 Says It All, Poetry Circle Nowhere, Festival Werelds Delfshaven, Culturele Zondagen,
Concertzender, De Voorkamer, Het Literatuurhuis, Stichting de Vrolijkheid, AZC-Utrecht, Het Wilde
Westen en Ithaka Internationale Schakelklassen (ISK).

4. Financiën
Arabic Crossroads – Music & Poetry is gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie, VSB Fonds,
Gemeente Utrecht, KF Hein Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds en Fentener van Vlissingen
Fonds.

