4 tot en met 14
november .09

PROGRAMMA

Evenementen, debat en cultuur - voor alle Haarlemmers
Woensdag 4 november • 20:00 uur
Mondiaal Centrum, Lange Herenvest 122
Debat positie Marokkaans Haarlemse jeugd
Op woensdagavond 4 november organiseren Het Mondiaal Centrum Haarlem MCH, de Stedelijke Adviesraad
Multiculturele Stad SAMS en de SMOH een debat over de
positie van de Marokkaans Haarlemse jeugd. Een debat
en discussieavond onder leiding van televisiepresentator Abdellah Dami over criminaliteit onder Marokkaanse
jongeren. Uitgangspunt is dat het met veel jongeren
goed gaat maar dat het percentage van Haarlems Marokkaanse jongeren die in de criminaliteit belanden hoog is
vergeleken met andere groepen jongeren. Het debat
draait om wat je preventief kunt doen en wat er gedaan
kan worden als het mis gaat. De avond begint met een
achtergrondverhaal gevolgd door debat. Medewerkers
van politie, jeugdzorg, reclassering en andere belanghebbenden nemen deel en natuurlijk de jongeren.

Vrijdag 6 november • van 17:30 tot 21:00 uur
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40
Stadsdiner, opening van Marokkoweek 2009
Het stadsdiner vindt plaats in de gravenzaal van het
stadshuis van Haarlem. Eigen bijdrage deelnemers is 5
euro. Inschrijving vooraf is verplicht.

Vrijdag 6 november • gedurende openingstijden
Bibliotheek Schalkwijk
Tentoonstelling basisschool de Meer
Striptentoonstelling van de leerlingen uit groep 7 en 8
van basisschool De Meer uit Schalkwijk. Leerlingen uit
groep 7 en 8 werken vanaf de zomervakantie aan het
leren maken van een stripverhaal. De striptentoonstelling is van 6 tot 30 november tijdens openingstijden van
Bibliotheek Schalkwijk te bezichtigen. De toegang is gratis. • www.sbhaarlem.nl
Zaterdag 7 november • ‘s middags • Wijkcentrum De
Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98.
Kinderkunst
Kinderen zullen op deze dag schilderijen gaan maken en
exposeren. Later is er ook gelegenheid om de kunstwerken te verkopen.
Zaterdag 7 november • 14:15 uur • Toneelschuur,
Lange Begijnestraat 9
Marock	
Regie: Laïla Marrakchi • Marokko/Frankrijk 2005, Arabisch en
Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

Coming-of-age van verwende jongeren in Casablanca
Casablanca, het einde van het middelbare onderwijs
voor een groepje verwende Marokkaanse jongeren.
Schijnbaar zorgeloos geven ze zich over aan uitspattingen als autoraces, muziek, liefde en alcohol. Onder dit
alles schuilt echter de angst voor de naderende volwassenheid. Marock toont een Marokko dat de kijker niet
kent, een Marokko, dat getypeerd wordt door jongeren
als de 17-jarige Rita, die hard in aanvaring komt met de
tradities van haar land. Wanneer Rita haar eerste liefdesgeschiedenis beleeft, wordt ze geconfronteerd met
de contradicties van haar milieu, haar familie en vooral
haar grootvader, die ervan overtuigd is dat een terugkeer naar de traditionele waarden noodzakelijk is.
www.toneelschuur.nl
Zondag 8 november• 12:00 tot 17:00 uur
St. de Brug: Leonardo Da Vinciplein 73
Debat en expositie naar aanleiding van 40 jaar migratie tussen Marokko en Nederland.
• Expositie van Marokkanen in Nederland
• Een film over de Marokkaanse geschiedenis
• Boekenexpositie
• Debat ‘Van gewenst naar ongewenst, van gastarbeider
naar allochtoon, van Marokkaan naar Moslim en van
migratie naar burgerschap’.
Aan de hand van beelden uit de documentaire Dakira: 40
jaar Marokkaanse migratie naar Nederland.
Onder leiding van een gespreksleider gaan de volgende
gasten in debat:
• Abdou Lamnabhi (voorzitter EMCEMO)
•	Nadia Bouras (promovendus migratiegeschiedenis aan
de Universiteit van Leiden)
•	Ineke van der Valk (auteur van o.a. van migratie naar
burgerschap en Twintig jaar Komitee Marokkaanse Ar-

beiders in Nederland)
• Khadija Arib (Tweede Kamerlid)
•	Moustapha Aarab (auteur van o.a. De vergeten
geschiedenis van het Marokkaanse RIF)
Zondag 8 november • 12:30 tot 18:00 uur
XXXLOKATIE ONTBREEKTXXXX
Het Marokkaanse familierecht en de positie van
Nederlandse Marokkaanse vrouwen
In het kader van de Marokkoweek organiseren Stichting
Zohor en Stichting Avenir op zondag 8 november een
bijeenkomst voor vrouwen met als thema “Het Marokkaanse familierecht en de positie van Nederlandse Marokkaanse vrouwen”.
Het programma van de dag is divers. Advocate Samira
Bouddount zal deze middag een inleiding verzorgen.
Daarna is er gelegenheid voor discussie en vragen. Ook
is er in het programma ruimte voor cultuur in de vorm
van een theatervoorstelling en muziek.
Zondag 8 november • 14:15 uur
Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9
Casanegra	
Regie: Nour-Eddine Lakhmari.
Marokko 2008, Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld
Een ode aan vriendschap in het
hedendaagse Marokko
In het mooie maar toch ook
chaotische Casablanca proberen twee 20 jarige jongens, Adil
en Karim, iets van hun leven te
maken. Ze houden zich overeind
met kleine misdaden, zoals het
laten verkopen van sigaretten

door kinderen. Ze besluiten hun leven te beteren door
werk te zoeken om hun dromen uit te laten komen en
zodoende respect en succes af te dwingen. Een andere
uitweg is een visum te kopen om naar West-Europa te
emigreren maar dat kost natuurlijk weer veel geld. Het
verhaal van Casanegra leidt Adil en Karim naar het moment van de waarheid als ze door een lokale gangster
ingehuurd worden om een ‘klus’ te klaren om zodoende
het benodigde geld bij elkaar te krijgen.
Maandag 9-november • 11:00 uur,
Begraafplaats Akendam, Vergierdeweg 271
Rondleiding Islamitische begraafplaats
Stichting SOM organiseert in samenwerking met basisschool Al Ikhlaas een rondleiding met uitleg op een
Islamitische begraafplaats. De rondleiding zal worden
verzorgd door een medewerker van de begraafplaats.
Maandag 9 november • 20:00 uur
Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 10
Zangavond
Stem in de Stad organiseert in de Marokkoweek een
feestelijke zangavond. De aanwezigen zingen samen
liederen uit Marokko en Nederland o.l.v. de bekende
Haarlemse zangeres Wieke Ubels, met de eveneens bekende Haarlemse musicus Gerrie Meijers aan de piano.
www.stemindestad.nl
Vanaf maandag 9 november • 13:00 tot 18:00.
Winkelcentrum Schalkwijk
Marokko in Schalkwijk
Van maandag 9 t/m zaterdag 14 november staat het
Winkelcentrum Schalkwijk volop in het teken van de
Marokkoweek. Er zal o.a een Marokkaanse markt zijn,
een traditioneel Marokkaans ingerichte ruimte, henna

versiering, Arabische kalligrafie, optredens van Marokkaans volksmuziek, een verhalenvertellen, een waterverkoper, Marokkaanse lekkernijen en nog veel meer. Dit
alles geïnspireerd door het beroemde Jama Elfna plein
in Marakkech.
Van 9 tot 30 november, • gedurende openingstijden
Stadsbibliotheek Haarlem, Gasthuisstraat 32
Expositie
Mohammed Nadrani
(1954) is als cartoonist verbonden aan
het Arabische dagblad Al-Ayyam.
Het artistieke avontuur van Nadrani
begon toen hij, als
studentenactivist
opgesloten in een
Marokkaanse cel, in
zijn cel een stukje
houtskool
vond.
Het zou uiteindelijk
leiden tot de publicatie van het stripboek ‘Les Sarcophages du complexe’
over de ‘Jaren van Lood’ (de dictatuur) onder koning
Hassan II in Marokko. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Samenwerkende Marokkaanse
Organisaties Haarlem.
De striptentoonstelling wordt om 17.00 uur geopend in
de Centrale Bibliotheek. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
De tentoonstelling is van 10 tot 30 november tijdens
openingstijden van de bibliotheek te bezichtigen. De
toegang is gratis. • www.sbhaarlem.nl

Dinsdag 10 november • Moedercentrum Doenja/
Zuid Parker, Bijvoetstraat 5
Tentoonstelling, film met maaltijd en kledingshow

Woensdag 11 november • Moedercentrum de Malle
Molen, Leonardo Da Vinciplein 73
Tentoonstelling, film met maaltijd en kledingshow

Woensdag 11 november • 13:00 tot 17:00 uur
Basisschool Al Ikhlaas, Floris van Adrichemlaan 102
Onderweg naar Marokko
Wie gaat er mee naar Marokko?
Op 11 november kun je op Al Ikhlaas de reis maken die
vele Nederlandse Marokkanen elke zomer weer maken.
De reis voert van Nederland naar Marokko, door de landen: België, Frankrijk en Spanje. Op deze dag zijn de lokalen ingericht naar de landen die je aandoet als je met
een volgeladen busje (zoals het hoort) van Nederland
naar Marokko rijdt.
De kinderen van Al Ikhlaas zullen deze dag de reisleiders
zijn.bIn elk land kun je kennismaken met de gewoontes
en culturen van het land.bJe leeft je in de reiziger in en
kunt goed zien hoe de Marokkaan zich onderdompelt in
de cultuur van elk land. Daarbij kunt u nog vele hapjes
proeven, spelactiviteiten doen, henna versieren, meedoen met een quiz en Al Ikhlaas beter leren kennen.

Donderdag 12 november • 19:00 en 21:00 uur.
stripspeciaalzaak Het Avontuur, Ged. Oude Gracht 72
Signeersessie door Mohammed Nadrani

MarokkoweeK 2009 is mogelijk gemaakt door:

Vrijdag 13 november • 18:00 tot 23:00 uur
Avenir, Prisma, Laan van Angers 5
Een avond in het teken van de Amazigh (berber) cultuur.
Vrijdag 13 november
Moedercentrum Noor, Generaal Spoorlaan 2
Tentoonstelling, film met maaltijd en kledingshow
Zaterdag 14 november • 9:00 tot 17:00 uur,
Winkelcentrum Schalkwijk
Feestelijke afsluiting Marokkoweek.
10:00 - 17:00	Gerrab / Henna versiering
12:00 - 12:30	Manar (muziekgroep)
13:00 - 13:30	Tharwa N Chikh Mohend
(muziekgroep)
15:00 - 15:30 	Manar (muziekgroep)
16:00 - 16:30	Tharwa N Chikh Mohend
(muziekgroep)
16:30 - 17:00	Afsluiting: Tharwa N
Chikh Mohend

