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FUTURE FOR THE PAST
Een theatrale reis door het koloniale verleden
Sites of Memory presenteert een volledig corona-veilige
interactieve wandeling door Amsterdam
In deze turbulente tijd hebben Jennifer Tosch en Katy Streek van Sites of Memory een
unieke manier gevonden om een internationale voorstelling te maken.
Op 3 oktober 2020 is de première van de voorstelling Future for the Past. Een reis door de
tijd naar het gezamenlijke koloniale verleden van Nederland en Zuid-Afrika. Kunstenaars uit
beide landen vertalen hun visie op dit actuele onderwerp in zang, poëzie, dans, beeldende
kunst en theater. Tijdens de interactieve wandeling worden live optredens afgewisseld met
360 graden video’s en audiofragmenten, die de bezoeker op een tablet kan volgen. Het
publiek gaat mee op reis door de tijd langs verschillende historische locaties in de stad. Sites
of Memory geeft met deze voorstelling inzicht in hoe ons koloniale verleden doorwerkt in het
heden en ons beeld voor de toekomst.
Cultureel historicus Jennifer Tosch: ‘Met Future for the Past willen wij de hiaten in kennis en
bewustwording over het beladen verleden vergroten. We proberen de Nederlandse
geschiedenis niet te demoniseren of te herschrijven. Wij zeggen: het verhaal is niet
compleet.’
Theatermaker Katy Streek: ‘Juist binnen het debat rondom kolonisatie en racisme moeten
gesprekken op verschillende manieren gevoerd worden. Future for the Past brengt het
gesprek teweeg door het publiek een ervaring aan te bieden: een beleving vanuit
verschillende disciplines en perspectieven.’
‘You have come to honor a past that won’t be silenced.’
Future for the Past neemt het publiek mee vanaf Het Joods Historisch Museum, langs de
Hortus Botanicus, naar Het Scheepvaartmuseum. Op die locaties en langs die route beleeft
het publiek verborgen verhalen over ons gezamenlijke verleden. Onder leiding van Katy
Streek en Jennifer Tosch en met de artistieke inbreng van Zuid-Afrikaanse makers Jarrett
Erasmus, Luke de Kock en Toni Giselle Stuart en Nederlandse makers Jörgen Gario,
Jomecia Oosterwolde, Raul Balai, Alejandra Silva, zijn er verrassende en prikkelende
optredens ontstaan die stof tot nadenken geven. Na afloop van de voorstelling heeft het
publiek vrij toegang om Het Scheepvaartmuseum te bezoeken.
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Met speciale dank aan
Future For the Past is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Fonds voor Cultuurparticipatie, Dutch Culture - Matchingfonds Gedeeld Cultureel erfgoed,
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, BankGiro Loterij Fonds, VSB Fonds en dankzij
de medewerking van Afrovibes Festival, Amsterdam Roots Festival, Black Heritage Tours,
Castle of Good Hope, De Hortus Botanicus Amsterdam, Jazzart Dance Theatre, Joods
Historisch Museum, Stichting Nowhere en Het Scheepvaartmuseum.
Noot voor de redactie
Beeld in de bijlagen link youtube trailer voorstellingsfoto’s, bio en foto makers
Speeldata (2020)
vrijdag 2 oktober Try-out, 12:00, 12:15, 15:00, 15:15 uur
zaterdag 3 oktober 12:00 (premiere), 12:15 (premiere) 15:00, 15:15 uur
zondag 4 oktober 12:00, 12:15, 15:00, 15:15 uur
woensdag 7 oktober 12:00, 12:15, 15:00, 15:15 uur
donderdag 8 oktober 12:00, 12:15, 15:00, 15:15 uur
vrijdag 9 oktober 12:00, 12:15, 15:00, 15:15 uur
zaterdag 10 oktober 12:00, 12:15, 15:00, 15:15 uur
zondag 11 oktober 12:00, 12:15, 15:00, 15:15 uur
Duur: 80 min
Voertaal is Engels met een deel van de teksten in het Engels, Afrikaans en Papiamentu.
Mensen die minder goed ter been zijn of moeite met een wandeltocht hebben, wordt
geadviseerd om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.
Startlocatie: Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1 Amsterdam
Eindlocatie: Het Scheepvaartmuseum
Kaartverkoop: www.sitesofmemory.nl

Contactpersoon Sites of Memory pers
Naam: Katy Streek
Mail: marketing@sitesofmemory.nl
Telefoon: 0645387035

Social media
https://www.facebook.com/sitesofmemoryamsterdam/
https://www.instagram.com/sitesofmemory/
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Sites of Memory Stichting
Sites of Memory Stichting organiseert activiteiten rondom ons gedeeld cultureel erfgoed en
de verborgen en ondervertegenwoordigde verhalen van Nederland en de voormalige
koloniën. Het is opgericht door Jennifer Tosch (historicus, socioloog en oprichter van de
Black Heritage Tours Amsterdam) en Katy Streek (theatermaker en programmeur). Sinds
2016 maken zij jaarlijks een locatievoorstelling over de verborgen verhalen uit de slavernijen koloniale geschiedenis van Amsterdam. Meer over de stichting en de activiteiten:
www.sitesofmemory.nl
Het Joods Cultureel Kwartier
Het Joods Cultureel Kwartier (JCK) bestaat uit het Joods Historisch Museum, het
Kindermuseum, de Portugese Synagoge, de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal
Holocaust Museum (tijdelijk gesloten voor verbouwing). Het JCK nodigt zijn bezoekers uit
om kennis te maken met de joodse cultuur en geschiedenis. Meer informatie: www.jck.nl
Het Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum presenteert topstukken uit één van de meest vooraanstaande
maritieme collecties ter wereld. Bezoekers zijn na de theatrale reis welkom om het museum
te ontdekken en tentoonstellingen te bezoeken die aansluiten bij het meerstemmige verhaal
van de voorstelling. In de tentoonstelling Republiek aan Zee belichten verschillende objecten
ook de keerzijde van de economische voorspoed en culturele rijkdom. In de tentoonstelling
Cartografie & Curiosa gaat de bezoeker aan de hand van eeuwenoude kaarten ‘op reis’
naar de locaties die de Nederlandse geschiedenis vormden: Zuid-Afrika, Indonesië, Japan,
Australië
en
Brazilië.
Voor
meer
informatie
over
het
museum
zie
www.hetscheepvaartmuseum.nl.
Afrovibes Festival
Live in de theaters en digitaal.
Van 1-10 oktober is de 17e editie in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Voorstellingen van actuele en eigenzinnige makers en kunstenaars uit Zuid-Afrika, Nigeria,
Oeganda, Tunesië, Senegal en
natuurlijk uit Nederland - een volledig nieuw programma gemaakt, met live-voorstellingen in
de theaters en met inspirerende presentaties, talks, voorstellingen en performances digitaal.
Alles natuurlijk corona-proof.
www.afrovibes.nl

