’t Plein

De Toren

De Tent

17:00

17:30
17:40
17:50
18:00

Habibi Funk

18:30

Festivalversie van een nieuwe theatershow. Vier jonge
actrices bieden, met humor
en overtuiging, een inkijkje in
de Marokkaans-Nederlandse
cultuur.
#Djemaabliktterug

Habibi Funk

Arabische funk, soul, disco
19:10 en psychedelica uit de jaren
70 en 80. Unieke sound
opnieuw tot leven gebracht
en heruitgevonden door DJ
19:20 Chris Baas.
#Djemaavernieuwt
19:30

LUMINUZ

Rotterdamse circusartiesten
20:10 Paula Alvala en Sanne
Deinum zorgen voor een
wervelende openingsshow
met vuur, dans en circus.
20:20 #Djemaavernieuwt
20:30
20:40
20:50

Dj Cherine - Pink
Marrakech

21:10 Cherine is huis-dj van de
Pink Marrakech-feestjes.
Urban, Chaabi of Reggaeton,
Cherine is van alle markten
21:20 thuis. #Djemaavernieuwt

21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00

Melk & Dadels
De voorstelling

Workshop
Headwrap

Festivalversie van een nieuwe theatershow. Vier jonge
actrices bieden, met humor
en overtuiging, een inkijkje in
de Marokkaans-Nederlandse
cultuur.
#Djemaabliktterug

De headwrap in
Afrikaanse stijl biedt
oneindig veel variatie. In
deze workshop leer je
hoe je deze kunt knopen.
#Djemaadaagtuit

Smaakmakers:
Luwia Yoghurt

Samira volgt het nomadische
spoor van haar voorouders
en componeerde spirituals
en origingals in het Arabisch,
Tamazight en Frans. Bezielde
songs in een intieme setting.
#Djemaaverbindt

19:50

21:40

Welke is nou lekkerder? De
Hollandse pannenkoek en
al haar variaties, of toch de
Marokkaanse baghrir met
duizend gaatjes? Vriendelijke
wedstrijd, voor eens en altijd
beslist. #Djemaaverbindt

Samira’s Blues

19:40

21:30

Culinaire Battle
Pannenkoeken

Samira volgt het nomadische
spoor van haar voorouders
en componeerde spirituals
en origingals in het Arabisch,
Tamazight en Frans. Bezielde
songs in een intieme setting.
#Djemaaverbindt

18:50

21:00

Lees het verhaal van Djemaa el
Fna Rotterdam op:
djemaaelfnarotterdam.nl/verhaal

Samira’s Blues

18:40

20:00

#
Benieuwd naar onze hashtags?

Melk & Dadels
De voorstelling

Arabische funk, soul, disco
18:10 en psychedelica uit de jaren
70 en 80. Unieke sound
opnieuw tot leven gebracht
en heruitgevonden door DJ
18:20 Chris Baas.
#Djemaavernieuwt

19:00

Onze stadsdichter staat voor
je klaar! Sluit aan in de rij
voor een persoonlijk gedicht
of vers, helemaal voor jou
alleen.
#Djemaaverbindt

Welkom bij
Djemaa el Fna Rotterdam!

Op de vijf verschillende podia vind je ons uitgebreide programma. Het meeste is gratis te bezoeken met je festivalticket. Met het hele gezin op het
festival? Bezoek dan het Kidsplein, inclusief echte
zweefmolen! Op het plein kun je ook rondlopende
artiesten tegenkomen: de goochelkunsten van
de Baardman, de dorstlessende Waterman en de
ritmische muziek van Dakka Florida.

Cafe
el Fna
Derek Otte

Muziek
theater / dans / comedy
spoken word / literatuur
culinair
workshops

17:10
17:20

Podium
Culiniar

door Kerem Hacit &
Hande Macit
Toen deze broer en zus in
Nederland kwamen wonen,
misten ze de yoghurt van
thuis. In zo’n geval zit er maar
een ding op: zelf maken!

Melk & Dadels
De voorstelling

Workshop
Henna-decoratie

Festivalversie van een nieuwe theatershow. Vier jonge
actrices bieden, met humor
en overtuiging, een inkijkje in
de Marokkaans-Nederlandse
cultuur.
#Djemaabliktterug

Deze feestelijke decoratie
is nooit hetzelfde. Iedereen
gebruikt andere tekens
en stijlen. Meer leren?
Sluit aan bij deze workshop.
#Djemaadaagtuit

Samira’s Blues

Culinaire Battle Vis

Samira volgt het nomadische
spoor van haar voorouders
en componeerde spirituals
en origingals in het Arabisch,
Tamazight en Frans. Bezielde
songs in een intieme setting.
#Djemaaverbindt

Zowel in Marokko als in
Nederland weten ze wel raad
met een gebakken visje.
Maar wie maakt de beste?
Alle lekkerbekken verzamelen! #Djemaaverbindt

