U I T N O D I G I N G
___________________________________________________________________________

Programma Sarnámi cultureel erfgoed
Hoe staan we ervoor?
___________________________________________________________________________

Het jaar 2018 is een bijzonder jaar voor de Hindustaanse gemeenschap in Nederland en in Suriname.
Dan staan we stil bij de herdenking/viering van 145 jaar Hindustaanse Immigratie, die plaatsvond
vanaf 5 juni 1873 tot 24 mei 1916.
Naar aanleiding van dit historische feit zal er het gehele jaar door allerlei activiteiten ontplooid worden,
gecoördineerd door de Stichting Viering 145 jaar Hindostaanse Immigratie. Deze Stichting is eenmalig in
het leven geroepen om de festiviteiten gecoördineerd te laten plaatsvinden in Den Haag en eventueel elders
in het land. De nationale viering zal plaatsvinden op een bijzondere locatie ergens begin juni 2018. Verder
zal er regelmatig een activiteit georganiseerd worden, gedurende het hele jaar.
Met groot genoegen nodigen wij u namens de organisatie van harte uit om deel te nemen aan een
paneldiscussie over de ontwikkelingen van het Sarnámi Erfgoed. Wat houdt dit erfgoed precies in en welke
kant ontwikkeld het zich? Kortom: hoe staan we ervoor?
De paneldiscussie over het Sarnámi cultureel erfgoed wordt gehouden op:

Datum:
Tijd:
Plaats:

zondag 18 februari 2018
17.30 uur – 21.00 uur
Openbare Bibliotheek (Studio B, 1e etage)
Spui 68 (tegenover het Stadhuis)
Den Haag

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij met drie deskundigen praten over de ontwikkeling van het Sarnámi
cultureel erfgoed. Na het tafelgesprek zal er een interactieve sessie zijn met het publiek. De centrale vraag
hierbij is: Hoe ontwikkelt het Sarnámi cultureel erfgoed anno 2018 zich en heeft het überhaupt een
toekomst? Wat is dan die toekomst? En wat moet er gebeuren om het erfgoed te preserveren en verder te
ontwikkelen?

Programma:
17.30 uur:

Inloop (koffie, thee en frisdranken)

18.00 uur:

Gezamenlijk diner (er is een lopend buffet voor onze gasten)

19.00 uur:

Verwelkoming door Mahender Autar

19.05 uur:

Paneldiscussie onder leiding van Roy Khemradj.
Panelleden: Hans Ramsoedh (historicus, publicist)
Bris Mahabier (sociaalgeograaf, cultureel activist)
Rosemarijn Höfte (hoogleraar geschiedenis van Suriname sinds 1973)

20.30 uur:

Informeel samenzijn & Muzikale intermezzo

21.00 uur:

Einde programma

Graag verzoeken wij u ons per omgaande te laten weten of wij kunnen rekenen op uw aanwezigheid.
Aanmelding is verplicht! U kunt zich aanmelden via het volgende emailadres:
145jaarimmigratie@gmail.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mahender Autar, 06- 43831440.

Graag tot dan!
Mahender Autar
Stanley Ramkhelawan
Urmila Khodabuks

