Zondag 2 juni, 13:00–16:30 uur

Elvira Nanariain,
Schrijfster van Mengelmoes
Op historische binnenplaats Noordelijk Scheepvaartmuseum
De tjalk Alida op de historische binnenplaats van het Noordelijk Scheepvaartmuseum is op
zondagmiddag 2 juni het decor voor een multiculturele middag. Tussen 13.00 en 16.30 uur
neemt spoken word artist én kok Charles Goudsmit bezoekers mee naar verschillende windstreken. Er zijn verhalen, muziek, herinneringen en Indische hapjes. Schrijfster van het boek Mengelmoes en kind van een Molukse vader en Nederlandse moeder, Elvira Nanariain, vertelt over de
zoektocht naar haar identiteit. De muziek wordt verzorgd door Yasmijn Kramer die met warme en
tegelijk rauwe stem zingt in het Engels, Spaans en Nederlands. Surinaamse dichter Rudo Walker
verzorgt een proloog. De kosten zijn € 15,50 p.p. inclusief toegang tot de tentoonstelling ‘Waar
kom je weg? – Zes eeuwen migratie naar Groningen’. Aanmelden is noodzakelijk en kan via
info@noordelijkscheepvaartmuseum.nl

Noordelijk Scheepvaartmuseum / Brugstraat 24, Groningen

Over Yasmijn Kramer
De veelzijdige singer-songwriter met Indische
roots, Yasmijn Kramer is beïnvloed door pop-,
reggae-, soul- en indie-muziek. Absoluut herkenbaar is haar unieke stem die tegelijk warm en
rauw is. Ze zingt vol overgave en vuur, maar ook
ingetogen en subtiel. Na vele muzikale (en Europese!) omzwervingen, optredens op Eurosonic
en gigs met Blues Juice, komt ze terug bij zichzelf.
Over Elvira Nanariain
Elvira groeide op in twee culturen. Haar Molukse
opa en oma waren gedwongen naar Nederland
gekomen en hebben nooit meer terug kunnen
keren naar hun vaderland. Als ‘mengelmoesje’
had Elvira in haar kinderjaren het gevoel nergens
bij te horen, het gevoel ontworteld te zijn van de
eerste generatie Molukkers is in haar leven nog
steeds voelbaar.

Rudo Walker
De in Paramaribo
geboren Rudo Walker
(1942) kwam in 1966
naar Nederland. Van
zijn hand verschenen
de bundels ‘Een dag in
Paramaribo en andere
Portretten’ en ‘Onder
ogen van de Oude
Grijze’.
Waar kom je weg? wordt verlengd
Vrijwel iedere Nederlander heeft een buitenlandse voorouder. Wat bewoog en beweegt
mensen om hun thuisland te verlaten en zich in
Groningen te vestigen? In de tentoonstelling
maken bezoekers een reis door het migratieverleden van Groningen. Door het succes van
de tentoonstelling en het gevarieerde randprogramma wordt de expositie verlengd t/m 29
september.
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