Op 1 oktober 2016 is de theatervoorstelling “Sampai berjumpa lagi” te zien in Cultura aan de
Molenstraat 45, te Ede

Duo MataHary

Foto: Obed Akihary

“Sampai berjumpa lagi” is een uniek en authentiek theaterstuk over de 2e generatie Molukkers in
Nederland.
De geschiedenis van Itja, een Molukse Edenaar, staat centraal in deze theatervoorstelling.
“Sampai berjumpa lagi” betekent “tot weerziens ”en is meer dan een spannend verhaal.
Het is de waargebeurde geschiedenis van Itja op zoek naar zijn identiteit. Het verhaal begint met zijn
reis naar Nederland in de buik van zijn moeder. Zoals zoveel Molukse jongeren wordt hij in een
woonoord (kamp) geboren. Hij maakt zich daar de Molukse cultuur eigen – de adat, het geloof, het
RMS-ideaal. Later woont hij tussen Nederlanders, beleeft vakanties bij Nederlandse gastgezinnen,
studeert, gaat reizen. Maar hoewel geboren in Nederland, heeft hij geen Nederlands paspoort en heeft
hij geen stemrecht! Itja gaat op zoek naar zijn identiteit.
Herinneringen herleven in de voorstelling van Akihary. Het verhaal van de verteller-gitarist zal
herkenbaar zijn voor vele mensen. Samen met zijn dochter Eleonora vormen zij het duo MataHary.
Eleonora Akihary genoot haar muzikale opleiding in de musicalwereld van Joop van den Ende.
Zij zingt prachtige en vaak emotionele liedjes over Itja, die op zoek is naar zijn identiteit. Eleonora
vertolkt op een gepassioneerde manier Itja’s zoektocht!
Verhalen verdwijnen: De eerste generatie Molukkers wordt steeds kleiner en met hen verdwijnen ook
de verhalen over deze periode. Velen van de jongere generaties weten weinig over hun geschiedenis:
waarom zijn hun ouders of grootouders naar Nederland gekomen en hoe hebben zij hun weg
gevonden in de samenleving? De overdracht van verhalen vond slechts beperkt plaats. Dit verhaal
geeft inzicht aan de culturele achtergrond van de Molukse samenleving.
Voor meer informatie over onze doelstelling zie : www.MataHary.nl

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de voorstelling bijwonen.
De kaarten à € 15,- (incl. 2 consumpties en garderobe)) zijn te bestellen op de
website: http://www.cultura-ede.nl/

