Vooraankondiging: Requiem voor Auschwitz
“Sinti en Roma hebben de mensheid veel gegeven. Ze kregen er maar weinig voor terug.”
- Riccardo M Sahiti, dirigent Roma und Sinti Philharmoniker

In samenwerking met: Nationaal Comité 4&5 mei, De Nieuwe Kerk, NOS, NIOD, Anne Frank Stichting, NISR en
International Gipsy Festival

Ondersteund door: Herinneringskamp Westerbork, het Nederlands Auschwitz Comité en
onder auspiciën van Thorbjörn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa

Requiem voor Auschwitz
voor alle slachtoffers

Het Requiem voor Auschwitz Op 3 mei vindt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de wereldpremière plaats
van Het Requiem voor Auschwitz. Dit is een muziekstuk van Roger Moreno Rathgeb, een Nederlandse Sinto.
Hij schreef het Requiem voor Auschwitz om alle slachtoffers van de nazi’s te herdenken. De NOS neemt het
uitvoering op, om het in zijn geheel op 4 mei uit te zenden. In Tilburg wordt het requiem op 4 mei opnieuw
uitgevoerd. Later dit jaar volgen uitvoeringen in verschillende Europese (hoofd)steden.

Vergeten genocide Ongeveer 500.000 Roma en Sinti zijn tijdens de Nazi-periode vermoord: niet voor niets
wordt dit ook wel de ‘vergeten genocide’ genoemd. Nu vormen Roma en Sinti de grootste minderheid in
Europa. Vooral in de Midden en Oost-Europese landen worden zij gediscrimineerd en vervolgd. Daarom
bestaat het Requiem voor Auschwitz uit meer dan de muziekuitvoering. Het is een uitgebreid programma dat
met onder meer een internationale conferentie, tentoonstellingen, een filmprogramma en een debat,
aandacht vestigt op de genocide op Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog en het groeiende antiRomasentiment.

www.requiemforauschwitz.eu
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Helmer: requiemvoorauschwitz@gmail.com/ tel 06-42271535.
Voor informatie over Requiem voor Auschwitz in Tilburg: Dré Sprangers, dre@gipsyfestival.nl/ tel 013-5801411

Programma Requiem Voor Auschwitz
Overzicht Programma ‘Requiem voor Auschwitz’
Hieronder vindt u een overzicht van onze activiteiten in het voorjaar van 2012 en de verwante projecten van
onze partners.


Uitvoeringen Requiem voor Auschwitz

- 3 mei, Nieuwe Kerk Amsterdam, aanvang 20:00uur (alleen op uitnodiging)
- 4 mei, Concertzaal Tilburg, aanvang 20:45uur
Het Requiem voor Auschwitz wordt door heel Europa uitgevoerd door de Roma und Sinti Philharmoniker uit
Frankfurt, het enige professionele klassieke Sinti en Roma-orkest ter wereld. Dit orkest staat onder leiding van
Riccardo M Sahiti. Per land zal een lokaal koor de zangpartijen voor zijn rekening nemen. In Nederland is dat
Studentenkoor Amsterdam en het Operakoor van Souvenir des Montagnards in Tilburg. Tijdens de uitvoering
worden er beelden vertoond van dierbaren van de slachtoffers van Auschwitz; foto’s die zij zelf mee hadden
genomen op reis en die in hun koffers zijn teruggevonden. Tussen de delen van het Requiem worden speciaal
geschreven verhalen verteld over verdriet, verzoening en hoop. Na de wereldpremière in Amsterdam zal het
Requiem voor Auschwitz ook nog uitgevoerd worden in Krakau (1 augustus), Boekarest (10 oktober), Frankfurt
(24 oktober) Praag (4 november) en Boedapest (6 november).


NOS uitzending van het Requiem-uitvoering en documentaire

- 4 mei, na de dodenherdenking
De NOS maakt op 3 mei een registratie van de uitvoering in De Nieuwe Kerk, en zendt deze integraal uit op
4 mei. Op dezelfde avond zendt de NOS een speciaal gemaakte documentaire uit over de context en
achtergrond van het Requiem voor Auschwitz.


Internationale Conferentie The Roma Between Past and Future

6 mei 2012 van 10.00 – 17.00 in de Eggertzaal in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Voertaal is Engels.
Deze conferentie richt zich op de vergelijking tussen de huidige situatie van de Roma en Sinti in Europa en wat
hen in de jaren ‘30 en ’40 van de vorige eeuw is overkomen. Is zo een vergelijking überhaupt mogelijk?
Waarom en hoe zou zo een vergelijking gemaakt moeten worden om inzicht te krijgen in hun huidige situatie?
Wetenschappers uit onder andere Oostenrijk, Hongarije en Israël houden lezingen. Zoni Weisz, één van de
woordvoerders van de Roma en Sinti, zal worden geïnterviewd.
-



Digitale Tentoonstelling: De vergeten genocide op de Roma en Sinti

- Vanaf 3 mei online
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakt in nauwe samenwerking met De Anne Frank Stichting voor de website
www.tweedewereldoorlog.nl een digitale tentoonstelling onder de titel De vergeten genocide op de Roma en
Sinti. Door middel van het levensverhaal van zes kinderen uit onder meer Nederland, Oostenrijk, Duitsland en
Tsjechië, komt de bezoeker aan deze tentoonstelling meer te weten over het leven van Roma vóór, tijdens en
na de jaren van Nazi vervolging.


Film en debat in De Balie

13 mei, ’s middags en ’s avonds
’s Middags worden er films vertoond in De Balie over de achtergestelde situatie van Roma en Sinti in het
huidige Europa en over de vervolging van Roma en Sinti tijdens Tweede Wereldoorlog. ’s Avonds is er een
debat over de mechanismen van uitsluiting, de vraag waarom dit de Roma treft, en het ontbreken van een
sterke Romalobby.

www.requiemforauschwitz.eu
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Helmer: requiemvoorauschwitz@gmail.com/ tel 06-42271535.
Voor informatie over Requiem voor Auschwitz in Tilburg: Dré Sprangers, dre@gipsyfestival.nl/ tel 013-5801411
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Culturele avond: Aan de vooravond van het Requiem, Wereld Podium Tilburg

- 18 april, Factorium, Tilburg
Hoofdgast van deze avond is Roger Moreno Rathgeb, multi-instrumentalist en componist van het Requiem
voor Auschwitz. Hij vertelt over zijn werk als musicus, over zijn leven als Sinti in het Zuid-Limburgse Vaals, over
zijn bezoek aan Auschwitz, over het zwijgen onder overlevenden van de kampen en, als vanzelfsprekend, over
zijn Requiem. De achtergronden van het fenomeen ‘Requiem’ worden geschetst door muziekwetenschapper
en theoloog dr. Willem-Marie Speelman (Universiteit van Tilburg) en historicus dr. Huub van Baar (Universiteit
van Amsterdam).


International Gipsy Festival

27 en 28 mei (Pinksterweekend), Interpolistuin Tilburg
Voor de 16e keer wordt in de tuin van Interpolis het International Gipsy Festival georganiseerd. Dit jaar in het
Pinksterweekeinde van 27 en 28 mei. Meer informatie over ons festival vindt is te vinden op
www.gipsyfestival.nl.

Overige initiatieven rond het Requiem voor Auschwitz
Het Requiem voor Auswitz werkt nauw samen met enkele partners die dit voorjaar zelf ook de aandacht
vestigen op de situatie van Roma en Sinti. Hieronder vindt u een overzicht van hun activiteiten en projecten
rond dit thema.


Fototentoonstelling, Nieuwe Kerk

- 7 t/m 31 mei
De Nieuwe Kerk in Amsterdam presenteert een uitgebreide tentoonstelling van de Zweedse fotograaf Joakim
Eskildsen over Roma in Europa. De fotograaf reisde tussen 2000 en 2006 samen met een schrijver door zeven
Europese landen om inzicht te krijgen in het leven van Roma en hun situatie. www.joakimeskilden.com. Naast
deze tentoonstelling biedt De Nieuwe Kerk de mogelijkheid om de NOS-uitzending van het Requiem en de
digitale tentoonstelling ‘De vergeten genocide op de Roma en Sinti’ te bekijken.


Nationale Herdenking, Nieuwe Kerk

- 4 mei, Nieuwe Kerk
Tijdens de Nationale Herdenking die ook dit jaar weer wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5
mei, zal het Nederlands Kinderkoor enkele liederen zingen op teksten die door Nederlandse Sinti-kinderen zijn
geschreven. Deze Sinti-kinderen zullen zelf ook aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 4 mei.


Bevrijdingsfestivals

- 5 mei, diverse bevrijdingsfestivals
Op meerdere bevrijdingsfestivals zal extra aandacht zijn voor Roma en Sinti muziek. Het bevrijdingsfestival van
Café Noorderlicht op de NDSM werf in Amsterdam, staat vrijwel geheel in het teken van Roma en Sinti muziek.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze publiciteitsmedewerker Tom Helmer. Hij is te
bereiken onder: requiemvoorauschwitz@gmail.com of 06-42271535. Voor informatie over het Requiemproject
in Tilburg kunt u contact opnemen met Dré Sprangers, 013-5801411; e-mail: dre@gipsyfestival.nl.

www.requiemforauschwitz.eu
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Helmer: requiemvoorauschwitz@gmail.com/ tel 06-42271535.
Voor informatie over Requiem voor Auschwitz in Tilburg: Dré Sprangers, dre@gipsyfestival.nl/ tel 013-5801411
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in samenwerking met onze partners
Nationaal Comité 4&5 mei, De Nieuwe Kerk, NOS, NIOD, Anne Frank Stichting, Nederlands Instituut Sinti en
Roma en het International Gipsy Festival
ondersteund door
Herinneringskamp Westerbork en Nederlands Auschwitz Comité
mogelijk dankzij steun van
VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,Europese Commissie, EU dienst Onderwijs en Cultuur, Kulturstiftung
des Bundes, Task Force Holocaust

In Nederland aanbevolen door: Armando, kunstenaar; Mr. Menno ten Brink, rabbijn; Mevr. M. Gardeniers, oud
minister; Dhr. Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité; Dhr. Wichert ten Have, directeur Centrum voor
Holocaust en Genocide Studies, Jeroen Krabbé, acteur en kunstenaar; Mevr. Leemhuis-Stout, voorzitter 4 en 5 mei Comité;
Mevr. Gerdi Verbeet, voorzitter Tweede Kamer

Internationaal aanbevolen door: Václav Havel †, former President of the Czech Republic; László Andor, Member of the
European Commission; Valeriu Nicolae, Director of the Policy Center for Roma and Minorities; Ian Hancoc, Romani scholar
specialized in Roma history at the University of Texas

Partners Buitenland: Polen: Roma People Association; Hongarije: Romedia Foundation; Tsjechië: Slovo 21, Khamoro
World Roma Festival; Duitsland: Philharmonischer Verein der Sinti und Roma, Central Council of German Sinti and Roma,
Dokumentations und Kultur Zentrum Deutscher Sinti und Roma Heidelberg; Roemenië: Romano Kher National Centre for
Roma Culture
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