FESTIVAL MET MEDITERRANE MUZIEK EN LITERATUUR
18 november 2017

www.360istanbul.be
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OPENING
‘360 ISTANBUL’ POP-UP
Zaterdag 28 oktober 2017• 15u
Breng een bezoekje aan de supergezellige ‘360
Istanbul pop-up’ in de bib van Genk. Ontdek de
literatuur, films, muziek, gezelschapsspelen en
muziekinstrumenten die in de Mediterrane en Turkse
cultuur een belangrijke rol spelen.
In de voormiddag zijn er voorleesmomenten voor
kinderen in het Nederlands en het Turks met muzikale
omlijsting. In de namiddag wordt het festival geopend.
Tijdens de opening wordt het programma van 360
Istanbul voorgesteld. Je krijgt een introductie in de
Kanun, een traditioneel Turks instrument. Nadien volgt
een receptie met live gespeelde Turkse volksmuziek.
10.30u
11.00u
15.00u
15.15u
15.30u

voorleesmoment voor leeftijd 2+ (peuterlezen)
voorleesmoment voor leeftijd 4+ (kleuterlezen)
welkomstwoordje + opening pop-up
introductie in de Kanun door Nazmi Durak.
receptie in Barbib

Bib Genk• Gratis

2

GENK LEEST!
Woensdag 11 oktober 2017 - 10 tot 12u
Gezellig napraten met leesgenoten, een boek door de
ogen van anderen bekijken en
je eigen indrukken delen, daar
gaat het om bij GENK LEEST.
In deze leesclub praat Barbara
Creemers met jullie bij een
kop koffie over de nieuwe
roman van Elif Shafak ‘Drie
dochters van Eva’.

Bib Genk• € 10 (inclusief drankje)• € 5 (-26)
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MUZIEKTHEATER
TRANSPARANT
& CLARON MCFADDEN
NACHTSCHADE: AUBERGINE
Vrijdag 3 november 2017• 20.15u

Een meeslepende en ontroerende voorstelling
met
sopraan Claron McFadden
in een hoofdrol. Muziek uit
Turkije, Griekenland, Spanje,
Marokko en Sicilië worden op
onnavolgbare wijze vertolkt
door échte rasmuzikanten. We
reizen mee naar de landen
waar aubergine een centrale rol speelt in de eetcultuur.
Je mag zelfs proeven van de
overheerlijke auberginehapjes!

“Claron McFadden ontroerde bijna non-stop” (De Standaard)
“Indringende muzikale reis met de aubergine” (De Theaterkrant)
“Feelgood en saamhorigheid”
(De Volkskrant)
“Met muziek en aubergine de wereld rond” (NRC Handelsbland)

C-mine cultuurcentrum• € 16• € 11 (-26)• € 14 (+60)
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UD CONCERT IN DE BIB
Ç
MET SANT
YILMAZ
Zaterdag 4 november 2017 - 14.00u

ç
Muzikant Sant
Yılmaz verrast de
bezoekers van de bibliotheek met
een mini-concert op de ud, een
traditioneel instrument uit het
Midden-Oosten.

Bib Genk• Gratis

5

PIETER EMBRECHTS
A STREET CONCERT
Vrijdag 10 november 2017• 20.15u

Theaterdier, acteur, songsmid & zanger Pieter Embrechts
brengt een indringende muziektheatervoorstelling over de
mensen die wonen aan de multiculturele Turnhoutsebaan
in Borgerhout. Via songs en filmische portretten vertelt hij
hun verhaal.

C-mine cultuurcentrum• € 16• € 11 (-26)• € 14 (+60)
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‘NUFF SAID
Zaterdag 11 november 2017 - 20.15u

Aftrap van een nieuw seizoen
‘Nuff Said, volgens de gekende
formule. Huisorkest BRZZVLL,
presentator/knuffelbeer Erhan
Demirci en een fantastische
line-up van internationale
gasten brengen live muziek,
spoken word en comedy. De
line-up voor deze editie bestaat
uit comedian Hassan El Rahaui
uit Nederland, de Genkse
Samira
Bedraoui, rapper
TheColorGrey, schrijver Andy
Fierens en de stercomedian uit
Canada: Craig Campbell (foto).

C-mine cultuurcentrum• € 10 voorverkoop• € 12 kassa
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LITERAIRE AVOND
BIRSEN TASPINAR
INTERVIEWT SINE ERGÜN
Woensdag 15 november 2017• 20.15u

De Turkse schrijfster Sine Ergün
won in 2016 de ‘European Union
Prize For Literature’ met haar
ç
opmerkelijke boek ‘Bastankara’.
Birsen Taspinar is psychologe, zus
van VRT journaliste Fatma Taspinar
en auteur van het boek “Moeders
van de stilte”. Ze interviewt Sine
Ergün over haar werk en leven.
Het geheel wordt opgeluisterd met
muzikale intermezzo’s. De voertaal
voor het interview is Engels en Turks.
Birsen Taspinar vertaalt tussendoor
naar het Nederlands.
In samenwerking met Passa Porta –
passaporta.be

Bib Genk• € 5
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MOGOLLAR

M&M GROEP (VOORPROGRAMMA)
Vrijdag 17 november 2017 - 20.15u

Mogollar is al 40 jaar één van de pioniers van de
Turkse rockmuziek. Ze stonden mee aan de wieg van
de Turkse folkrock ofwel Anatolische rock. Als voorprogramma brengt M&M groep uit Limburg een ode aan
de Turkse rockzanger Barısç Manço.

C-mine cultuurcentrum• € 15 voorverkoop• € 18 kassa
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ISTANBUL FASIL ENSEMBLE
FASIL AVOND
Zaterdag 18 november 2017• 20.15u
Fasil is lichte klassieke muziek die in de Ottomaanse
periode in paleizen en rijkeluiswoningen gespeeld
werd. Tegenwoordig is deze muziek vooral te horen
in de bars en restaurants van de uitgaansbuurten
van Istanbul. Het Istanbul Fasil Ensemble bestaat
uit professionele musici die zowel Turkse klassieke
muziek als Fasil interpreteren.
Bij fasilmuziek hoort traditioneel een “rakitafel” die
bestaat uit hapjes (mezze) en natuurlijk de Turkse
nationale drank “raki”. Het publiek geniet in een
losse sfeer van de muziek, waarbij meezingen en
dansen gebruikelijk is.

C-mine cultuurcentrum• € 20 (inclusief mezze + drankje)
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Doe je voordeel!

GOLDEN TICKET
Alle voorstellingen • € 45

SILVER TICKET
Vanaf 2 voorstellingen € 5 korting per voorstelling
Bestel online via:
360istanbul.be of c-minecultuurcentrum.be
Meer info & tickets:
c-minecultuurcentrum.be
T 089 65 44 90
E tickets@genk.be
C-mine 10, 3600 Genk
VU: Anniek Nagels, schepen van cultuur, Stadsplein 1 3600 Genk

