’t Plein

De Toren

De Tent

13:00

13:20

Welkom bij
Djemaa el Fna Rotterdam!

13:30

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 ook het Kidsplein, waar je kunt
knutselen, pannenkoeken versieren en nog veel meer. Hier staat ook
de ZieZo Marokko-bus van het Tropenmuseum. En in de Voorleesdome van de Bibliotheek Rotterdam luister je naar prachtige verhalen.

13:40
13:50
14:00

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

Literaire tijdreis, gepresen
teerd door stadsdichter Derek
Otte en schrijver Mohammed
Benzakour. Van oeroude
Berberse spreekwoorden
naar de spoken word van nu.
#Djemaaverbindt

14:20

Amboula

15:00

Smaakmakers:
Zina Abboud

Literaire tijdreis, gepresen
teerd door stadsdichter Derek
Otte en schrijver Mohammed
Benzakour. Van oeroude
Berberse spreekwoorden
naar de spoken word van nu.
#Djemaaverbindt

15:20

Dakka Florida

Deze acrobaten gaan op in het
publiek #Djemaaverbindt

16:30

Masterclass
Mounir Toub

De leden van deze Rotterdamse crew kennen elkaar
van het HipHopHuis. Zij geven onze jongste bezoekers
een korte introductie in de
dancehall-dans. Shake it out!
#Djemaadaagtuit

Froukje en Colins

Het lijkt wel magie! De
16:10 baardman doet je versteld
staan met zijn gegoochel en
zijn baard. Kun jij zijn trucs
ontcijferen?
16:20 #Djemaadaagtuit

Enkele jaren geleden
vluchtte Zina Abboud voor
oorlogsgeweld in Syrië. Nu
is ze succesvol cateraar
en kookboekenschrijver.
Hier hoor je haar verhaal.
#Djemaaverbindt

Dancehall Crew –
the Rascals

Deze energieke groep heeft
15:40 passie voor Marokkaanse
muziek. De derbuka en
bendir heten je welkom!
#Djemaabliktterug
15:50

De Baardman

Doorlopend in ons eigen Café
el Fna, een foto-expo over de
kruisbestuiving tussen islam,
hiphop en streetculture.
Verzorgd door Tariqa X!

De leden van deze Rotterdamse crew kennen elkaar
van het HipHopHuis. Zij geven onze jongste bezoekers
een korte introductie in de
dancehall-dans. Shake it out!
#Djemaadaagtuit

Woorden van
betekenis

15:10

DOORLOPEND:
FOTO-EXPO

Dancehall Crew –
the Rascals

Familievoorstelling over de
14:40 zoektocht naar vrienden om
je verjaardag mee te vieren.
‘Amboula’ is Tunesisch voor
ballon: feestelijk, maar ook
14:50 gevoelig.
#Djemaaverbindt

16:00

#
Benieuwd naar onze hashtags?

Woorden van
betekenis

14:10

15:30

Talkshow:
over de Liefde

Tv-chef Mounir Toub
laat je zien hoe je een
Engels dessert verrijkt met
Marokkaanse smaken. Zelf
aan de slag!
#Djemaadaagtuit

Keukenjam:
Syrische smaken en
klanken door Maher

De naam zegt het al:
journalist Yasmina Aboutaleb
en haar spraakmakende
gasten gaan in gesprek over
de liefde. Een levendig praatprogramma inclusief quiz,
spoken word voordracht door
Derek Otte en muzikale omlijsting door Kaoutar Gadir.
#Djemaavernieuwt

Al Sabbagh en Nazeer
Abdulhai
De kok en de artiest komen
samen op het podium voor
een uniek optreden/gerecht!
#Djemaaverbindt

Workshop
Hoofddoek stylen

Een hoofddoek kun je op
ontzettend veel verschillende
manieren dragen. Ga je
voor praktisch of toch voor
fashion?
#Djemaadaagtuit

16:40
16:50
17:00

motors

Theaterworkshop
Y.M.P

Een spectaculaire act van
17:10 danscollectief 155, waarbij
ze motoren en dans com
bineren! Opzij! Ze komen
eraan! #Djemaavernieuwt
17:20
17:30

Cafe
el Fna

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

13:10

14:30

Podium
Culiniar

Leer de kneepjes van het
vak van deze Rotterdamse
woordkunstenaar. Theaterkunst met de vibe van
de straat.
#Djemaadaagtuit

Smaakmakers:
Mounir Toub

Deze tv-chef is inmiddels
vaste gast op het festival.
Hij vertelt over zijn carrière
als kookdocent. Wat hoopt
hij mee te geven aan de
nieuwe generatie chefs?
#Djemaaverbindt

Derek Otte

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

Amboula

Familievoorstelling over de
17:40 zoektocht naar vrienden om
je verjaardag mee te vieren.
‘Amboula’ is Tunesisch voor
ballon: feestelijk, maar ook
17:50 gevoelig.
#Djemaaverbindt
18:00

Hakims of Comedy

De Hakims dompelen
je onder in hun mix van
Marokkaanse gastvrijheid en
Hollandse gezelligheid. Veel
meer dan stand-up comedy
alleen, dus laat je verrassen!
#Djemaaverbindt

18:10
18:20
18:30

Trico

Keukenjam: Ode
aan de slak door

Masterclass
Zina Abboud

Culinaire Battle
Hamburgers

Masterclass
Zina Abboud

Mohammed Benzakour
en Marnix Benschop
De een vindt ze slijmerig,
de ander kan niet zonder:
de slakken. Een literaire en
culinaire ode aan deze delicatesse. #Djemaaverbindt

Chef Zina Abboud (van het
kookboek Mijn Syrische
Keuken) laat je zien hoe je
kunefe moet maken: een
Arabische dessertklassieker
met filodeeg. Zelf aan de
slag! #Djemaadaagtuit

motor

Ottomaanse klanken van de
18:40 oud, latin groove op de piano
en het ritme van de Peruaanse
cajon. Allemaal in harmonie!
#Djemaaverbindt
18:50

Een spectaculaire act
van danscollectief 155,
waarbij ze motoren en dans
combineren! Opzij! Ze komen
eraan! #Djemaavernieuwt

Froukje en Colins

19:00

Deze acrobaten gaan op in het
publiek #Djemaaverbindt

Hakims of Comedy

De Hakims dompelen
je onder in hun mix van
Marokkaanse gastvrijheid en
Hollandse gezelligheid. Veel
meer dan stand-up comedy
alleen, dus laat je verrassen!
#Djemaaverbindt

19:10
19:20
19:30

Trico

Ottomaanse klanken van de
19:40 oud, latin groove op de piano
en het ritme van de Peruaanse
cajon. Allemaal in harmonie!
#Djemaaverbindt
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30

Kasba

Met deze band op het podi20:40 um is het gelijk feest. Met
hun energieke cross-over
tussen Noord-Afrikaanse
en Westerse muziek reizen
20:50 ze de hele wereld over.
#Djemaadaagtuit
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00

Mounir Toub maakte furore
met zijn mocro-burger.
Jack Bean perfectioneerde
de vegan versie van deze
lekkernij. Welke burger is
beter?
#Djemaaverbindt

Thaziri

Deze band speelt onvervalste
Amazigh-muziek. Eeuwenoude Riffijnse ritmes uit
de Marokkaanse bergen,
met hier en daar moderne
invloeden.
#Djemaaverbindt

Chef Zina Abboud (van het
kookboek Mijn Syrische
Keuken) laat je zien hoe je
kunefe moet maken: een
Arabische dessertklassieker
met filodeeg. Zelf aan de
slag! #Djemaadaagtuit

