PERSBERICHT
Festival 'Women in Paradise' op 7 maart in Desmet (Amsterdam)
Optredens en talkshow rond het thema ‘Love Rules’
Amsterdam, 17 februari 2010
Op zondag 7 maart vindt in het kader van Internationale Vrouwendag het 5e Women in Paradise
festival plaats in Desmet (Amsterdam). Een avond vol muziek, optredens en een talkshow rond
het thema ‘Love Rules’.
Anousha Nzume, Halime Yarba, Ruth Oldenziel en Marynka Nicolai gaan over het thema in gesprek.
Bekende en minder bekende artiesten van verschillende nationaliteiten en genres treden op
(Zahar, Noam Vazana, Albina Degtyarova e.a.) en tot diep in de nacht kan er worden gedanst met
Girlesque!
Love Rules
Liefde houdt ons op de been. Liefde voor het leven, onze familie, vrienden, liefde voor je partner.
Maar hoe vanzelfsprekend is deze keuzevrijheid in de liefde eigenlijk?
Wereldwijd maar ook in Nederland zijn er nog teveel vrouwen die deze luxe en vrijheid niet
kennen. Vrouwen die gedwongen worden een leven te leiden dat zij niet willen en niet zelf hebben
gekozen om een man als partner te hebben waar ze niet van houden.
De studie ‘Liefde op maat, partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse jongeren’ schat het aantal
gearrangeerde en gedwongen huwelijken in Nederland op 70% voor Turkse en 59% voor
Marokkaanse jongeren. Women in Paradise wil dit jaar met het thema ‘Love Rules’ bij deze
vrouwen stil staan.
Programma 7 maart - Desmet
Vanaf 20.30 uur biedt Women in Paradise een gevarieerd programma waarbij het thema ‘Love
Rules’ centraal staat. Bekende en minder bekende vrouwelijke artiesten – velen met een
multiculturele achtergrond – zullen optreden en praten over hun werk, achtergrond en hun visie op
Internationale Vrouwendag.
Hoofdgasten van de avond zijn Halime Yarba (auteur van ‘Ongeschreven tradities’) en Ruth
Oldenziel (Hoogleraar en Amerika-deskundige).
Anousha Nzume en Marynka Nicolai zullen met hen het gesprek aangaan over het thema ‘Love
Rules’ en hun ervaring en mening over gearrangeerde en gedwongen huwelijken.
Muzikale optredens zijn er van: Noam Vazana (singer-songwriter uit Israel), Fay Lovsky (NL),
Zahar (oriëntaalse jazz-pop uit Noord-Afrika), Esra Dalfidan (Turkije/Duitsland), Mirella Pirscannen
(Finland), Albina Degtyarova (Siberia); en dans van Sawami Fukuoka (Japan).
Vanaf 23.00 uur barst het feest los met Girlesque; een begrip in de Amsterdamse vrouwenscene
en daarbuiten! Verwacht sexy shows en entertainment in een modern jasje. Bij Girlesque komen
stijlvolle podiumacts, electro-, indie- en discomuziek samen.
Women in Paradise
Women in Paradise is een jaarlijks terugkerend festival ter viering van Internationale Vrouwendag
(8 maart). Het festival wil de kracht van de vrouw uitdragen met cultuur als internationale taal in
een gezelschap van vrouwen én mannen.
Sinds de eerste editie in 2006 staat Women in Paradise bekend als een origineel en gevarieerd
festival. De deelnemers komen uit verschillende disciplines en nationaliteiten, maar hebben een
ding gemeen: ze zijn vrouw.
Kaartverkoop en informatie:
Volledig programma op: www.womeninparadise.nl
Kaartverkoop: aan de zaal vanaf 19.30 uur (Vol = Vol) - Prijs: € 12.50 - Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Desmet, Plantage Middenlaan 4a, Amsterdam
Achtergrond informatie optredende artiesten:
Noam Vazana www.noamvazana.com
Fay Lovsky www.lovsky.com
Zahar www.myspace.com/zaharmusic
Mirella Pirscannen www.myspace.com/mirellapirskanen
Albina Degtyarova www.myspace.com/avarkhaan
Sawami Fukuoka www.ickamsterdam.com
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