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AhAddAf QuArtet
Een mix van moderne jazz 
en klassiek Andalusische 
muziek. Onder leiding van 
Ud-virtuoos Mohamed 
Ahaddaf.
#djemaaverbindt

AhAddAf QuArtet
Een mix van moderne jazz 
en klassiek Andalusische 
muziek. Onder leiding van 
Ud-virtuoos Mohamed Ahad-
daf. #djemaaverbindt

dYAr 
De vierkoppige band Dyar is 
genoemd naar het Arabische 
woord voor ‘huizen’. Dit om 
te illustreren dat muziek de 
basis is voor alles. Ze spelen 
eigen nummers, afgewisseld 
met Arabische klassiekers. 
#djemaaverbindt

dYAr 
Deze vierkoppige band 
speelt zowel eigen nummers 
als Arabische klassiekers. 
#djemaaverbindt

dJ MAtrub 
De muzikale afsluiter van 
het festival: een toffe set 
vol Reggada, Souss, Gasba, 
Chaabi, Rai n B en nog veel 
meer spannende muziek uit 
de Maghreb.
#djemaavernieuwt

1001 KlAnKen 
Muzikale kindervoorstelling 
over een mooie herinnering: 
zomervakantie naar 
Marokko. Een avontuurlijke 
mix van muziek, verhaal, film 
en humor.  
#djemaabliktterug

duo no nonsens
Acrobatisch duo met humor

thuis, ontheeMd #2 
Rajae el Mouhandiz maakt 
muziek en theater. Op het 
festival speelt ze een voor-
proefje van haar voorstelling: 
een autobiografisch verhaal 
over wilskracht en geloof 
in jezelf. 
#djemaavernieuwt

dAncehAll crew – 
the rAscAls 
De leden van deze Rotter-
damse crew kennen elkaar 
van het HipHopHuis. Zij ge-
ven onze jongste bezoekers 
een korte introductie in de 
dancehall-dans. Shake it out!

dAncehAll crew the 
rAscAls - show 
Deze multiculturele crew 
bestaat uit negen dansers, 
vier heren en vijf dames. 
Samen zijn ze helemaal 
ready om dancehall te 
representen op Djemaa el 
Fna. #djemaadaagtuit

1001 KlAnKen 
Muzikale kinder voorstelling 
over een mooie herinnering: 
zomervakantie naar 
Marokko. Een avontuurlijke 
mix van muziek, verhaal, film 
en humor.  
#djemaabliktterug

ViVA lA reVolution
Fadua el Akchaoui 
presenteert een interactieve, 
prikkelende performance 
over de tijd waarin wij leven. 
Een voorproefje van een 
voorstelling die maatschap-
pelijke thema’s bespreekbaar 
moet gaan maken.
#djemaadaagtuit

KeuKenVerhAlen: 
clAudiA’s delight
Claudia’s Delight staat op de 
Afrikaandermarkt in Rotter-
dam-Zuid vooral bekend om 
haar heerlijke empanada’s. 
Hier hoor je haar verhaal!
#djemaaverbindt

KeuKenVerhAlen: 
liefde gAAt door 
de MAAg door chef 
fAtiMA Jiber
Laat je meenemen door het 
verhaal van Deliz.
#djemaaverbindt

MAsterclAss: 
ibrAhiM Astitou
Deze voormalig Topchef- 
finalist leert je hoe je de 
ultieme gezonde snack kunt 
maken: een lean and mean 
protein bar!
#djemaadaagtuit

KeuKenVerhAlen: 
JAcQueline 
echterMeiJer
Deze Rotterdamse is van 
alle markten en eetculturen 
thuis. Hier hoor je haar 
keukenverhalen.
#djemaaverbindt

MAsterclAss: 
ibrAhiM Astitou
Deze voormalig Topchef- 
finalist leert je hoe je de 
ultieme gezonde snack kunt 
maken: een lean and mean 
protein bar!
#djemaadaagtuit

MAsterclAss: 
ibrAhiM Astitou
Deze voormalig Topchef- 
finalist leert je hoe je de 
ultieme gezonde snack kunt 
maken: een lean and mean 
protein bar!
#djemaadaagtuit

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

’t Plein PodiuM 
culiniAr

de toren de tent cAfe 
el fnA

thAt’s MY storY And 
i’M sticKing to it
Lidewijde Paris, Maartje 
Wortel en vijf jonge 
schrijvers lezen voor uit 
eigen werk en blijven bij hun 
verhaal.
#djemaadaagtuit

thAt’s MY storY And 
i’M sticKing to it
Lidewijde Paris, Maartje 
Wortel en vijf jonge 
schrijvers lezen voor uit 
eigen werk en blijven bij hun 
verhaal.
#djemaadaagtuit

tAlKshow: 
oVer de liefde
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 voor-
dracht door Derek Otte en 
muzikale omlijsting door 
Nawras al Taky. 
#djemaavernieuwt

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
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Rajae el Mouhandiz maakt 
muziek en theater. Een voor-
proefje van haar voorstelling: 
een autobiografisch verhaal 
over wilskracht en geloof 
in jezelf. 
#djemaavernieuwt

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

duo no nonsens
Acrobatisch duo met humor

PriJsuitreiKing 
onderneMers

worKshoP 
hennA-decorAtie
Deze feestelijke deco-
ratie is nooit hetzelfde. 
Iedereen gebruikt andere 
tekens en stijlen. Meer 
leren? Sluit aan bij deze 
workshop. 
#djemaadaagtuit

KeuKenJAM: chef 
ibrAhiM Astitou 
Met MohAMMed 
AhAddAf oP ud
De kok en de artiest komen 
samen op het podium voor 
een uniek optreden/gerecht! 
#djemaaverbindt

# 
Benieuwd naar onze hashtags? 
Lees het verhaal van Djemaa el 
Fna Rotterdam op: 
djemaaelfnarotterdam.nl/verhaal

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

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

Welkom bij 
Djemaa el Fna RotteRDam!
Op de vijf verschillende podia vind je ons uitgebreide program-
ma. Het meeste is gratis te bezoeken met je festivalticket. 
Met het hele gezin op het festival? Bezoek dan het Kidsplein, 
inclusief echte zweefmolen! De plattegrond met alle locaties 
vind je ook in deze folder.


