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Veggie = Halal
Slam Aleikum

Beyond The Lines
Dans & muziek

...

Workshops

Hip Hop
Theater
Dabke

Luit
...

Performances





Praktisch

Tijd

De duur van concerten en voorstellingen bedraagt 1u. 
De duur van workshops is 1,5 à 2u met een maximaal aantal deelnemers van 12. 
Het aanbod kan aangepast worden op maat op basis van de noden van de
deelnemers en partnerorganisatie. 
De mogelijke talen worden vermeld bij elke workshop. 

Budget

Bij de Veggie=Halal kookworkshops is dit inclusief ingrediënten (all in).
Bij de nood aan materiaal voor de deelnemers, o.a. kalligraffiti en graffiti
workshops is de materiaalkost per deelnemer € 20. 
Bij gebruik van mobiele studio en na-productie bedraagt de prijs € 345 per
workshop. 

Het budget voor de workshops bedraagt € 290 + transportkost per workshop, met
volgende uitzonderingen: 

Het budget voor de concerten bedraagt € 345 + transportkost. 

Contact

Wens je graag een workshop of concert te boeken of een co-creatie te bespreken,
heb je verdere vragen, contacteer ons via info@voem.be .

Hartelijk dank voor de interesse, we kijken uit naar een verrijkende samenwerking. 
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SLAM POETRY
& HIP HOP 

Woordkunst is het vermogen om gedachten en emoties krachtig te
verwoorden via zinsbouw, ritme, rĳm, stĳlfiguren en andere
technieken. .
Slam Aleikum is een platform voor woord- en soundkunst in al haar
vormen: slam poetry, storytelling, comedy, rap, beatbox en DJ sets. 
Woordkunstenaars snĳden vanuit hun eigen kwetsbaarheid thema's
aan rond superdiversiteit, identiteit en de kunst van het samenleven.
Slam Aleikum deelt de magie van woordkunst via workshops,
voorstellingen in co-creatie en zaalshows met gevestigde
woordkunstenaars over heel België, o.a. in De Roma, Kunsten-
centrum Viernulvier, De Centrale, Maison Des Cultures,
Schouwburg C o r s o. Er is telkens een open mic waar ook nieuw
talent kan schitteren en groeien in ervaring.
Slam Aleikum werd opgericht door Voem & Hind Eljadid.
Workshops en voorstellingen baseren we graag op de wederzĳdse
noden bĳ onze samenwerkingen. We stellen graag onze artiesten
voor in de volgende pagina’s. 

https://www.instagram.com/slam3aleikum/
https://www.facebook.com/SlamAleikum

SLAMALEIKUM
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Slam Poetry

Hind Eljadid

Multidisciplinair artiest /
laureate Hizrja
literatuurprĳs 

instagram.com/eljadidhind_/
 

Hind Eljadid is een bekroonde
woordkunstenaar en schrĳver (VanDale
spoken award 2017, BILL-award 2018, El
Hizrja literatuurprĳs in 2020) Ze schreef in
2021 met haar debuut 'KRUIMELDIEF' het
leven van haar en haar zus neer. Hind
creëerde samen met Voem vzw het platform
Slam Aleikum. In 2021 en 2022 organiseerde
ze het Belgisch kampioenschap Slam Poetry.
Ze inspireert met haar kritische gedachte-
gang de deelnemers en publiek tot
maatschappelĳke reflectie vanuit hun
persoonlĳke belevenissen. Tĳdens workshops
spreekt Hind de talenten en verbeeldings-
kracht aan om te spelen met woorden en ze
krachtig over te brengen.

Taal: Nederlands, Engels

Spiritchild is een internationale MC, DJ,
producer en bekroonde hip hop artiest en
pedagoog (Koningin Mathilde prĳs 2018) uit
New York. Tweemaal per jaar tourt hĳ
doorheen Europa. Hĳ heeft meer dan 20
jaren ervaring in verschillende werelddelen
als artiest en pedagoog in cultuurhuizen,
scholen, jeugdcentra en gevangenissen.
Vanuit de kracht van muziek opent hĳ
conversaties en creaties rond sociale en
maatschappelĳke thema’s zoals identiteit,
superdiversiteit en ecologie. Tĳdens
concerten en workshops deelt hĳ de roots
en fundamenten van hip hop en beleven
deelnemers een artistiek groeiproces van
het schrĳven van krachtige teksten, het
vinden van hun sound bĳ beatmaking tot de
voldoening van het opnemen en versterken
van muzikale ingenieursvaardigheden. 

Taal: Engels, Nederlands, Frans

Hiphop herstory
workshops 
& concerten

spiritchild 

Internationale
vrĳheidszanger, hip hop
artiest en pedagoog uit
New York 

nstagram.com/xspiritmental



Prison Break
Silence

Rap, slam,
expressie

Van Slam tot Rap

Rap: van woord
tot flow

SLAMALEIKUM
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Spitler

Multidisciplinair artiest
 

Spitler is een Fokovist, beeldend kunstenaar,
scenograaf, theatermaker, slam poet, sculptor, etc.
Met andere woorden een multidisciplinair allround
kunstenaar. Hij verdiept zich in elke kunstvorm of
ambacht waarin hij interesse heeft en voert ze uit
op zijn unieke manier. Hij creëerde Fokovisme, een
kunstbeweging die reageert tegen de regels in
kunsteducatie en opkomt voor de vrijheid van
individualiteit, stijl en volledige expressie. Tijdens
slam poetry en rap workshops zet Spitler de
deelnemers aan hun eigen unieke boodschap en
flow te vinden en deze op een krachtige muzikale
manier over te brengen. 

Taal: Nederlands, Engels

Marie Darah is een multidisciplinair artiest en is
Belgisch en Europees kampioen Slam 2021. Die
heeft bĳ Maelström een Bookleg gepubliceerd
tussen storytelling en Slam. In juni 2023 zal die
het spektakel van het boek Depuis que tu n’as
pas tiré’ vertolken in het Théatre Le Rideau in
Brussel. Marie werkt op sociaal en educatief
niveau nauw samen met het verenigingsleven
om de wereld te herdenken door de systemen
van onderdrukking aan te pakken. In Prison
Break Silence creëert Marie een safe(r) space
om de stilte en de taboes te doorbreken die
rond gevangenschap en het juridische systeem
hangen door middel van de kracht van Slam
Poetry. 

Taal: Frans en Engels

Marie Darah

Multidisciplinair artiest /
Europees kampioen Slam
Poetry 

instagram.com/mariedarahslam/

SLAM POETRY &
RAP

Seckou Ouloguem is een slammer, rapper,
theatermaker, workshopgever. Ex-stadsdichter
van Antwerpen en museum dichter van Brugge.
Van jongs af aan is Seckou bezig met spoken
word, van hip hop naar slampoëzie. Hĳ werd
bekroond met de Slamaward van Kif Kif, zit in de
organisatie van Capital Slam, een Vlaamse
scholencompetitie voor poëzie en creëert eigen
voorstellingen. Doorheen shows en workshops
deelt Seckou de kracht van het woord en zĳn
maatschappelĳk engagement door de nadruk op
de link te leggen tussen kunst en wat er leeft bĳ
de mensen. Van rusthuizen tot gevangenissen tot
jongeren, Seckou deelt op een gepassioneerde
manier de knepen van rap, slam en expressie. 

Taal: Engels, Frans, Nederlands

Seckou Ouologuem

Multidisciplinair artiest / 
 Ex-stadsdichter van
Antwerpen

instagram.com/iedereenstadsdichter/

Rapper en socioloog Fatih De Vos is een kind van
de Rabottorens in Gent, het ‘dorp in de hoogte’
dat onlangs tegen de vlakte ging. Hĳ ziet zichzelf
als “een wandelende brug tussen culturen en
gemeenschappen”. In zĳn teksten reflecteert hĳ
over de samenleving vanuit zĳn ervaringen. Rap
en slam poetry zĳn voor Fatih middelen om
meningen te uiten, mensen te verenigen en
boodschappen op een krachtige manier over te
brengen. Tĳdens rap en slam poetry workshops
biedt hĳ beginnende en gevorderde schrĳvers de
kans hun talent te ontplooien. Hĳ begeleidt,
inspireert, bevraagt en helpt mensen zo op weg
om hun gedachten op papier te zetten, met
straffe verbindende teksten als eindresultaat.

Taal: Nederlands, Frans

Fatih De Vos

Rapper & 
socioloog



Janan Daniëls heeft altĳd de drang gehad om de
fantasie uit haar overvolle hoofd te vertalen naar
verhalen, beeldende kunst, poëzie en theater.
Liefst combineert ze: schilderkunst met poëzie,
performance met jazz/hip hop. Ze nam deel aan
het tweejarig traject van Vers geweld, maakt
toneel en is een regelmatige gast op de podia
van Ballonnenvrees, Pro-zak, Mama’s Open Mic
en You on stage. Tĳdens workshops poëzie en
Slam Poetry verkent Janan verschillende vragen:
wat is poëzie, Slam Poetry? Wanneer is een
gedicht om te lezen of te performen? Hoe
combineer je verschillende genres? Vanuit een
speelse invalshoek brengt Janan deelnemers tot
bĳ hun creatie. 

Taal: Nederlands, Engels

Nikki Rose komt oorspronkelĳk uit Philadelphia,
maar belandde als toeriste in België en bleef er
plakken. Schrĳven en performen zĳn haar grote
roeping: van het schrĳven van gedichten en
verhalen tot het brengen van comedy. Ze is
actrice , comedian, dichter en werkt o.a. samen
met Voem, Slam Aleikum, Nuff Said en De
Sprekende Ezels. In haar workshops over
creatief schrĳven verkent Nikki Rose wat
gedichten zĳn, welke schrĳftechnieken er
bestaan, hoe je je tekst kunt verwerken, maar
ook hoe je een tekst tot leven kunt brengen en
hoe je dankzĳ ademhalingsoefeningen een
gedicht kunt brengen zonder stress en in vol
ornaat. 

Taal: Engels, Nederlands

Nikki Rose

Actrice, comedian en
dichter

POETRY, COMEDY
& THEATER 

SLAMALEIKUM

Intro to comedy/
improv/ hosting

Poetry power

Manu Moreau

Schrĳver, stand-up
comedian en Master of
Ceremony

Manu Moreau kwam een tiental jaar geleden op
het podium terecht om mensen aan het lachen
te brengen. Nadien werd hĳ regelmatig gevraagd
als MC/presentator, onder meer voor You On
Stage (YOS), WordWa(a)r en Mama’s Open Mic.
In zĳn workshop 'Intro to comedy' deelt Manu
basisstappen en -tips om een leuke grap te
bedenken, verder uit te werken en ‘stand-up’
gewĳs over te brengen. De workshop 
'Intro to improv' is een kennismaking met de
(denkbeeldige) wereld van onvoorbereide
verzinsels waarbĳ er ruimte gecreëerd wordt om
samen in te spelen op ingevingen en suggesties.
Bĳ de workshop ‘'presentatie/
hosting' deelt Manu een blik op de wereld van
presentatie, zowel vanuit het perspectief van de
Master of Ceremony, als vanuit die van de
artiest.

Talen: Nederlands, Engels

Theater

BeHuman - Nyira Hens 

Actrice, theatermaakster 

BeHuman is een vereniging die mensen met
verhalen wil verbinden om empathie op te
wekken, om de mens achter het verhaal te tonen.
Door middel van muziek, theater en dans
onderzoekt ze identiteit in al haar facetten. Het
theaterstuk Boom Toudou vertelt een Afrikaans
sprookje verwant aan Assepoester. Een meisje
dat haar moeder en grootmoeder verloren heeft,
wordt opgevoed door een boze stiefmoeder die
haar allerlei ondankbare en zware taken geeft.
Haar enige troost is een boom die haar
grootmoeder voor haar plantte. Dit
migratieverhaal voor kinderen belicht thema’s als
identiteit, vriendschap en verlies en brengt ook
voor volwassen vanuit een speelse kĳk heel wat
inzichten naar boven. 

Taal: Nederlands
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Poëzie 
& Slam Poetry

Janan Daniëls

Multidisciplinair artiest



SLAMALEIKUM
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Zahra Eljadid

Beatbox artiest en
beeldend kunstenaar 

Zahra Eljadid is een zelfstandige,
multidisciplinaire kunstenaar, huiskunstenaar bij
c o r s o Schouwburg, redactielid bij de stripgids
VL en sociaal-cultureel werker. Ze creëert
murals en verscheidene vormen van visuele
kunst, waaronder ook illustraties en stop motion
animaties. Verder is Zahra een getalenteerde
beatbox artiest. Wat voor een wonderbaarlijk
klankbord ons eigen lichaam is, wordt duidelijk
tijdens één of meerdere workshops. Deelnemers
leren de kunst van muziek maken uit het niets,
verkennen de basisgeluiden, percussies en
telschema’s alsook het belang van de
ademhaling en krijgen zo inzicht, oefening en
ervaring in de fundamenten van beatbox. 

Taal: Nederlands, Engels  

Beat box

BEAT BOX,  
& DJ SETS

Naast internationale pedagoog is hiphop artiest
spiritchild uit New York ook een gegeerde DJ en
producer, namelĳk DJ XspiritMental. Zowel in DJ
sets als DJ workshops leest hĳ het publiek als
geen ander. Tĳdens zĳn DJ sets brengt hĳ een
ode aan soul, hip hop, reggae, Afrobeat of neemt
hĳ het publiek mee op een eclectische muzikale
wereldreis als hun energie dat wenst. De DJ sets
kunnen ook afgestemd worden op de noden van
het publiek. Tĳdens DJ workshops vertrekt
spiritchild aka DJ XspiritMental vanuit de
muzikale kennis en genres van de deelnemers
om de kneepjes van het blenden, mixen en
scratchen te ontdekken en een wervelende set
te creëren. 

Taal: Engels, Nederlands, Frans

DJ skills: song tot set

Spiritchild aka 
DJ XspiritMental

Internationale vrĳheidszanger,
hip hop artiest en pedagoog 
uit New York 
instagram.com/xspiritmental



YOUR DANCE
GETAWAY

In dans vinden mensen al jaar en dag een manier om zichzelf uit te
drukken en om verbinding te zoeken met hun lichaam, geest en met
elkaar. 

De dansworkshops van Voem bieden een waaier van stĳlen aan:
van hiphop, over oriëntaalse dans en dabke tot Indische dans. Zo
leren de deelnemers culturen kennen in al hun facetten, van
traditioneel tot modern.

Bovendien versterken de begeleidende artiesten in hun workshops
het zelfvertrouwen van hun deelnemers door meer
lichaamsbewustzĳn te creëren en hen een nieuwe manier aan te
bieden om zichzelf uit te drukken.

Bĳzonder in het dansaanbod zĳn de dabke-workshops. Daarin leren
de deelnemers de traditionele Levantĳnse groepsdans Dabke
kennen.
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DANS



ORIËNTAALSE,
INDISCHE DANS, 
HIP HOP &
STREET CULTURE

Hip hop

Street culture

DANS

De Stroate

De Stroate is een hip hop academie en een
creatief, sociaal en educatief centrum, dat
workshops organiseert waarbĳ laag-
drempeligheid, open communicatie en zorg op
maat centraal staan. Talenten en interesses
van de deelnemers vormen hun vertrekpunt
vanuit de roots en kracht van hip hop cultuur.
Ze geven workshops in verschillende disciplines
waarbĳ dans niet mag ontbreken. Tĳdens hip
hop dansworkshops is er mogelĳkheid om
verschillende stĳlen te verkennen waaronder
hip hop dans, popping/robotdans, breakdance
en modern.

Taal: Nederlands, Engels

Moving Forward is een dans company en
community die artistiek multidisciplinaire
projecten organiseert.
De link tussen muziek en dans staat centraal. 
Het doel is lichaamsbewustzĳn te creëren door
te werken met je lichaam om zo meer
zelfvertrouwen op te bouwen en jezelf beter te
kunnen uitdrukken. 
Respect is hier het sleutelwoord. 
Door zintuigelĳk te werken dragen we bĳ tot een
meer sensitieve en belichaamde manier van in
de wereld staan en met elkaar omgaan. 
Om dit te bereiken werkt Moving Forward met
elementen uit de street culture wereldwĳd: van
hip hop tot salsa, afro of capoeira, alle
expressieve lichaamstalen zĳn welkom om onze
eigen identiteit en wereld op te bouwen.

Taal: Nederlands, Engels, Spaans en Frans

Moving Forward

Oriëntaalse dans

Indische Dans

Marika Miserez

Marika Miserez danst van kleins af aan. Tĳdens
haar jeugdjaren verkende ze klassiek ballet en
clipdance. Later hoorde ze de lokroep van
Oriëntaalse dans en buikdans. Sinds 6 jaar
geeft ze ook les in deze dans. Tĳdens deze
dansles, leren de deelneemsters de
basispassen van oriëntaalse dans aan,
toegepast op Egyptische ritmes en uiteindelĳk
in een eenvoudige, leuke choreografie.

Taal: Nederlands, Frans 

We kennen de sierlĳke handbewegingen, de
ritmische controle van het lichaam, de
uitbundige bewegingen van de Bollywood films.
Indische dans spreekt onmiddellĳk tot de
verbeelding. Ashu Devgune is een professionele
danseres uit India. Ze geeft geregeld optredens
op evenementen en organiseert danslessen in
verschillende Indiase stĳlen van de moderne
Bollywood-dansstĳl tot traditionele Indische
dans waarvan de danspassen en -bewegingen
sinds 1400 onveranderd is gebleven. De
deelnemers kunnen zich volledig laten gaan in
de vele stĳlen van de Indische dans. Naast een
workout, leren ze door beweging deze rĳke
cultuur kennen.

Taal: Engels 

Ashu Devgune
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Basics of Dabke 

Hala dabke werd opgericht door Ramos Hajjaj
met het doel om de rĳke cultuur van de Dabke
dans te delen zoals het ontstaan en de diepere
betekenis achter de passen. Deze rĳke traditie
deelt Hala Dabke graag tĳdens wervelende
shows of verbindende workshops. Tĳdens de
workshops worden de basispassen verkend en
bouwt het team samen met de deelnemers
cirkelbewegingen en choreografieën op die de
Dabke dans typeren. 

Taal: Frans, Arabisch, Engels

Hala Dabke

Love for Dabke

Dabke Love begon als een groep die
samenwerkte om korte dabke danslessen en -
videos te maken. Elke vrĳdagavond organiseren
ze dabke workshops en oefent ze dabke
choreografieën. De workshop bestaat uit een
korte uitleg over de herkomst van Dabke en de
basispassen. Dabke is een energetische,
conviviale groepsdans uit het Midden-Oosten
en wordt gedanst in een cirkel of op een lĳn,
waarin mensen elkaars handen vasthouden.
Een leider aan de rechterkant van de lĳn de
stappen toont zodat iedereen kan volgen. We
nodigen mensen uit deze cirkels te vormen
terwĳl we hen de basisstappen tonen. De
dansers maken spontaan figuren in het midden
van de dabke cirkels terwĳl een drum speler
met verschillende ritmes speelt.
 
Taal: Engels, Frans, Arabisch 

Dabke Love

DABKE
DANS

DABKE

Dabke is een typisch Levantĳnse groepsdans uit Palestina, Libanon
en Syrië. Volgens volksverhalen ontstond deze dans vanuit de
bewerking van de grond zowel voor landbouw en
vruchtbaarheidsriten als voor het bouwen van huizen. Uit een
poging om het werk leuk en nuttig te houden, groeiden de ritmische
Dabke passen. 
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Mo Shabini is een Soedanese beeldende kunstenaar
die al meer dan 15 jaar in Gent woont. Hĳ behaalde
zowel in Soedan als in Gent diploma’s in de beeldende
kunsten. Met veel toewĳding legt hĳ zich toe op
tekenen, kalligrafie en fotografie. Kalligrafie is de kunst
van het schoonschrift. In verschillende culturen speelt
ze tot vandaag een belangrĳke rol. Tĳdens deze
workshop geeft Mo een introductie of, bĳ meer
workshops, uitgebreider inzicht  in de Arabische
kalligrafie vanuit een artistieke invalshoek. De
deelnemers leren naast de geschiedenis ook de
letterlĳke kneepjes, lĳnen en stĳlen van Arabische
kalligrafie. 

Taal: Nederlands,  Arabisch

Makoto Calli is een kunstenares in Brussel die
kalligrafie meer en meer zichtbaar maakt. Ze creëert
kunstwerken die de combinaties tussen traditie en
vernieuwing naadloos verkennen. Haar werken zĳn
o.a. terug te vinden in Espace Magh en andere
galerĳen maar ook op schoenen, kledĳ en tote bags.
In haar workshop introduceert Makoto de
deelnemers tot de rĳke wereld van Arabische
kalligrafie. Ze ontdekken verschillende soorten
materialen en belettering, leren schetsen en worden
geïnspireerd om de letters om te vormen tot
krachtige en positieve boodschappen. 

Taal: Frans, Arabisch

KALLIGRAFIE

BEYOND THE
LINES

Klassieke Kalligrafie

Arabische kalligrafie

Beyond the Lines is een artiestencollectief dat een passie voor
woord en beeld samenbrengt. De kunstenaars brengen hun
boodschap over straatkunst en activisme via murals, exposities,
workshops en talks. Vaak maken ze gebruik van een krachtige
kruisbestuiving tussen kalligrafie en graffiti. 

In hun workshops wĳden ze de deelnemers van de workshops in in
verschillende stĳlen en materialen, leren hen schetsen en
ontdekken met hen hoe ze de betekenis van woorden in beeld
kunnen vatten. 

Door het samenbrengen van twee schĳnbaar verschillende
disciplines, vloeien het traditionele en het moderne, het verfĳnde en
het ruwe naadloos in elkaar over. Daardoor ontstaan unieke,
artistieke creaties die een krachtige boodschap uitstralen.

Tattoo design

BEYONDTHELINES
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Mo Shabini

Beeldend kunstenaar en
kalligraaf

Hamza Abu Ayyash is een Palestĳnse visueel artiest.
Als multimediakunstenaar gebruikt Hamza een
verscheidenheid aan kunstvormen zoals schilderen,
beeldhouwen, video, fotografie, projecties en graffiti
om zĳn onderwerpen uit te drukken. Die draaien
voornamelĳk rond de regionale identiteiten en het
mythische erfgoed van de gebieden waar hĳ werkt.
Zĳn kunstwerken bevatten meestal kalligrafie in
aangepaste vormen als expressieve kracht.
In zĳn workshop Tattoo design leren de deelnemers
tattoos ontwerpen in zowel Arabische als Latĳnse
letters, aangevuld met symbolen. Ze leren de
betekenis van een woord te visualiseren en design te
bedenken dat de betekenis reflecteert.

Taal: Engels, Arabisch 

Makoto Calli

Kunstenares, kalligrafe

Hamza Abu Ayyash

Virtueel artiest, multimedia
kunstenaar



KALLIGRAFIE  & GRAFFITI

KALLIGRAFIE &
GRAFFITI

Kalligraffiti

Graffiti &
street art 

Kalligraffiti brengt een traditionele en een moderne kunstvorm
probleemloos samen in een nieuwe synthese: kalligrafie en graffiti
worden gecombineerd in één artistieke creatie.

Niet alleen woord en beeld komen samen in het kunstwerk, maar
ook heden en verleden, ruwheid en verfĳning, vernieuwing en
traditie. 

Zo ontstaat een creatie die de elegantie en de conventies van
kalligrafie combineert met de chaotische kracht en de
maatschappĳkritiek die graffiti maar al te vaak kenmerkt. 

Kalligraffiti schept zo de mogelĳkheid om gelaagde boodschappen
over te brengen via krachtige, beeldende kunstwerken.

BEYONDTHELINES
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DemaOne

Kunstenaar en artistiek
begeleider

DemaOne is een kunstenaar en artistiek
begeleider uit Brussel. Hĳ creëerde reeds
installaties in de VS en de UK en is zeer
gerespecteerd in zowel de kalligrafie- als de
graffitiscene. Met kalligrafie als voornaamste
inspiratiebron, speelt hĳ met verschillende
stĳlen. Die combineert hĳ met het stedelĳke
karakter van graffiti, wat een inspirerende en
paradoxale mix van schoonheid en ruwheid,
traditie en beweging teweeg brengt. Tĳdens
een initiatie of langer traject van 4 workshops
leren de deelnemers kalligraffiti kennen: de rĳke
traditie van kalligrafie in combinatie met de
moderne en eindeloze mogelĳkheden van
graffiti. Vanuit een laagdrempelige en speelse
invalshoek creëren deelnemers (bĳ een langer
traject) hun eigen kalligrafitti kunstwerk op
canvas of een mural op één van de muren van
de gevangenis. 

Taal: Frans, Engels, Arabisch, Nederlands 

Spitler, de Fokovist, beeldend kunstenaar,
scenograaf, theatermaker, slam poet, sculptor,
die we al eerder tegenkwamen verdiepte zich
ook in graffiti en street art waarin hĳ zĳn eigen
stĳl ontwikkelde. Hĳ creëerde Fokovisme, een
kunstbeweging die reageert tegen de regels in
kunsteducatie en opkomt voor de vrĳheid van
individualiteit, stĳl en volledige expressie.
Tĳdens één of meerdere workshops Spray paint
Fokovisme inspireert hĳ iedere deelnemer om
de artiest in zichzelf aan te spreken en deelt hĳ
zĳn unieke technieken om krachtige en
sprekende werken te creëren. Tĳdens 4
opeenvolgende workshops bouwen de
deelnemers op naar de creatie van een eigen
werk.

Taal: Nederlands, Engels

Spitler

Multidisciplinair kunstenaar



KOOKWORKSHOPS

VEGGIE = HALAL

Algerijnse
theeceremonie

Marokkaanse
theeceremonie of 
 kookworkshop

VEGGIE=HALAL

A
A

N
B

O
D

 W
O

R
K

S
O

P
S

 V
O

EM
 I 

ED
IT

IE

11

Voems Veggie=Halal platform brengt mensen van verschillende
achtergronden, levensbeschouwingen en generaties samen die
gepassioneerd zĳn door een vegetarische en ecologische levensstĳl. 

Vanuit respect voor onze aarde inspireren we elkaar en leren we de
manieren kennen waarop we haar en onze eigen gezondheid
kunnen eren met als rode draad voeding en verbinding met elkaar
en de natuur. 

We geven vorm aan activiteiten zoals kookworkshops waarbĳ
deelnemers de kans krĳgen nieuwe smaken te ontdekken, kennis te
maken met de helende kracht van kruiden, nieuwe recepten te
proberen en deel te nemen aan culturele uitwisseling.

Een belangrĳk onderdeel van de Veggie=Halal activiteiten zĳn de
preptalks: kookworkshops waarbĳ leden de kans krĳgen om hun
kookkunsten met anderen te delen. Er worden niet alleen recepten
en keukentips uitgewisseld, er is ook plaats om nieuwe mensen te
leren kennen, nieuwe culturen te verkennen en zo de horizon te
verruimen.

Ourdia Tablout

Ourdia Tablout is een maatschappelĳk en sociaal
geëngageerde Gentenaar. Als vrĳwilliger bĳ Voem,
het Soepcafé en Buurtwerk Macharius Heirnis en
vzw De Buren van de Abdĳ, kent ze haar buurt door
en door. Ourdia is een warme en openhartige
dame die een passie koestert voor het creëren van
interculturele dialoog. Met de Algerĳnse
theeceremonie deelt Ourdia haar passie voor de
rĳke thee traditie van Algerĳe. Dankzĳ haar tot de
verbeelding sprekende verhalen reis je mee naar
het Algerĳe van haar familie die er nog woont.
Deelnemers krĳgen de kans te proeven,
verschillende smaken te ontdekken en zelf te
experimenteren. 

Taal: Nederlands, Arabisch 

Kern Abajat deelt met veel gastvrĳheid de
gebruiken van de Marokkaanse cultuur, ze
specialiseren zich in planten, thee en
traditionele gerechten en desserts. Samen met
andere partners zetten ze ook dichters en
kunstenaars uit de Noord-Afrikaanse diaspora
in de kĳker. Kern Abajat begeleidt zowel
Marokkaanse theeceremonies als
Veggie=Halal kookworkshops. Op een
conviviale manieren leren de deelnemers de
ingrediënten kennen, de helende kracht van
kruiden en groenten en stap per stap worden
ze begeleid in het maken van de thee of het
recept. Daarnaast is er ook ruimte voor
gesprek over culturele uitwisseling en thema’s
die de deelnemers nauw aan het hart liggen. 

Taal: Frans, Arabisch  

Abajat



MOAASS vzw wil de Senegalese cultuur in al
haar facetten delen en vooral de positiviteit
en vrĳgevigheid die verankerd zĳn in deze cultuur.
De mens staat centraal. Een luisterend oor, een
hartverwarmende lach en een eeuwig
enthousiasme typeert dit team in al hun
activiteiten. Tĳdens een Senegalese
kookworkshop passeert een rĳk palet aan
smaken de revu. Het kĳken, ruiken, smaken en
creëren is een feest voor de zintuigen. Na een
kennismaking met de vegetarische ingrediënten
en het overlopen van het recept, gaat iedereen
samen aan de slag om daarna het resultaat te
proeven. Er wordt van aan de start een open
sfeer gecreëerd waar verhalen en een spontane
babbel een natuurlĳk onderdeel uitmaken van het
geheel.

Taal: Frans

Maanobota Collective laat hun publiek de rĳke
Bangladeshi cultuur verkennen door middel van
kookworkshops, filmavonden, een publiek
Bengaals nieuwjaarsfeest etc. Doorheen
verscheidene activiteiten ontstaat er een
spontane uitwisselingen van een cultuur die
voor velen tot de verbeelding spreekt en zeer
rĳke tradities, gewoontes en creaties bevat.
Tĳdens de Veggie=halal kookworkshops staan
verscheidene gerechten op de menu, van het
klaarmaken van de multifunctionele lasi tot een
typische Bengaalse maaltĳd. 

Taal: Nederlands, Engels.  

Kruiden en smaken
van Senegal

Bengaalse
smaken

VEGGIE=HALAL
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KOOKWORKSHOPS

MOAASS vzw

Maanobota Collective

Healthy foods

Ali Abdi, Ayeyo's Place

Ayeyo’s place is een sociale onderneming die
welzĳn hoog in het vaandel draagt: van
gezonde voeding, culturele geschiedenis tot
sociaal ondernemerschap en eigen creaties,
kleding en educatie. Oprichter Ali begeleidt
“You become what you eat” kookworkshops
over gezond eten. Ali belicht in de workshop de
voordelen van gezond eten, zowel voor ons
lichaam als voor onze geest. Daarom wordt er
ook aandacht besteed aan voeding die heelt en
die om die reden al eeuwenlang gebruikt wordt.

Taal: Engels, Nederlands en Amhaars.

Palestijnse
lekkernijen

Ramos Hajjaj is van Palestĳnse origine en zet
zich in om zĳn cultuur door te geven. Dat doet
hĳ niet alleen via Dabke, maar ook via de
uitgebreide, gevarieerde Palestĳnse keuken. Die
is veel meer dan humus en falafel en
introduceert je in een wereld die op smaak
wordt gebracht met typisch Palestĳnse
ingrediënten zoals okra, tahin en za’atar. Hĳ
toont hoe je met eenvoudige ingrediënten
rĳkelĳke vegetarische gerechten op tafel kunt
toveren of hoe je iedereen kan doen
watertanden bĳ de lekkerste Palestĳnse
desserts.

Taal: Frans, Arabisch  

Ramos Hajjaj



MUZIEK

Muziek is van alle tĳden en plaatsen: overal ter wereld brengen
mensen van alle leeftĳden hun gevoelens en verhalen via muziek
aan anderen over. Muziek brengt mensen samen, helpt ze emoties
te delen en te begrĳpen, smeedt een band. Onderstaande
concerten en muziekworkshops nemen de deelnemers mee op een
muzikale reis langs verschillende stĳlen, tĳdperken en culturen. Ze
geven hen de kans om hun eigen verhaal vorm te geven of een
antwoord te geven op evoluties in de maatschappĳ.

Muziekcirkles

Luitconcerten en workshops

Een muziekatelier is een ruimte, een moment, waar men aan de hand van muziek samen
een verhaal creëert. Afhankelijk van de noden en verlangens van de groep om tot rust te
komen of net volledig uit de bol te gaan, krijgt het verhaal vorm. Er wordt ingezet op een
‘samen zijn’, het versterken van groepsgevoel, het exploreren van een gemeenschappelijk
muzikaal verhaal en een persoonlijk individueel verhaal. Vanuit een combinatie van
improvisatie, ‘drumming circles’, ‘songwriting’, het beluisteren van muziek en het meezingen
met bestaande songs wordt het muziekatelier begeleid door Marie Cocriamont, een
toegewijde multigetalenteerde muzikante die zich dagelijks laat leiden en inspireren door
klanken.

Taal: Nederlands, Engels, Frans

Marie Cocriamont

Azzouz El Houri is muzikant, componist en musicoloog, geboren in Rabat, Marokko. Hij
studeerde oriëntaalse luit aan het nationaal conservatorium van Rabat en ontving er de
eerste prijs. Daarna componeerde hij voor de Marokkaanse radio en televisie en voor twee
films. Hij neemt het publiek mee op een muzikale reis doorheen de verschillende tijden en
stromingen. In zijn composities die doordrongen zijn van traditie maar ook nieuwe, meer
moderne horizonten, herziet hij het Arabisch-Andalusisch erfgoed. Hij maakt muziek die de
veranderingen in de samenleving en de mengeling van gemeenschappen evenzeer verraadt
als vertaalt. Hij geeft zowel concerten als workshops. 

Taal: Frans, Arabisch

Azouz El Houri
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CREATIEVE ONTDEKKINGEN

Onze creatieve ontdekkingen zĳn niet zomaar onder een noemer te
vatten. De workshops bieden de deelnemers een nieuwe manier om
zich uit te drukken via fingerboarden, stop motion en kaartcreatie.
Zo leggen ze de basis voor een nieuw creatief proces bĳ de
deelnemers.

Fingerboarding

Mohamed Saouti is een professionele skateboarder die opgroeide in Nieuw Gent. Vandaag 
 runt hij Curb skateshops in Gent, Knokke en Aalst, die aan bottom-up community werking
doen: samen met de lokale skatescene organiseren ze wekelijks wedstrijden, uitstappen,
skatelessen en maken ze skatevideos onder de noemer Zehmah. Omdat skaten niet overal
mogelijk is, leert Mohammed de deelnemers skaten op microniveau aan de hand van
fingerboards. Ondertussen gaat hij het gesprek aan met de deelnemers over de kracht van
subculturen. Na de workshop mogen de deelnemers hun fingerboard houden en verder
oefenen. In een tweede workshop kan er samen met de deelnemers een fingerboardparcours
in elkaar gestoken worden. 

Taal: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch 

Mohamed Saouti

Zahra Eljadid is een zelfstandig multidisciplinaire kunstenaar, huiskunstenaar bij c o r s o
Schouwburg, redactielid bij de stripgids VL en sociaal-cultureel werker. Naast
getalenteerde beatboxster, creëert Zahra murals en verscheidene vormen van visuele
kunst, waaronder ook illustratie en stopmotionanimatie. Tijdens deze workshop leren
deelnemers een illustratie opbouwen van idee tot sketch. Vervolgens volgen digitale 2D
illustraties in een 3D ruimte tekenen. Op deze manier hebben deelnemers de fundamenten
en eerste basistechnieken van stopmotionanimatie in de vingers. 

Taal: Nederlands, Engels 

Zahra Eljadid

Illustratie en stopmotion

Cathy is tekenares, creatieve duizendpoot en sociaal-cultureelwerkster in opleiding. Tijdens
workshops ondersteunt Cathy deelnemers om hun ideeën vorm te geven en tot toffe
creaties te komen. De deelnemers leren kaartjes ontwerpen van blanco ontwerp tot
persoonlijke attentie. De kaartjes kunnen ontworpen worden voor verscheidene seizoenen
en gelegenheden (Kerst, Valentijn, Ramadan, moeder/vader/ouderdag, …). 

Taal: Nederlands, Engels, Pools

Cathy Luykx

Kaartcreatie
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PRODUCTIES

Verschillende van onze artiesten zijn multidisciplinair en
begeleiden een combinatie van workshops in de vorm
van langere trajecten en de creatie van albums,
videoclips, visuele kunst, theater en multidisciplinaire
voorstellingen. 

Begeleidende artiesten van dienst zijn o.a. spiritchild,
Spitler, Hind Eljadid, Zahra Eljadid en Manu Moreau. 
Om een creatie te creëren die afgestemd is op jullie
noden, stemmen we dit graag af tijdens een brainstorm
en verfijning vergadering. 
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