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In deze documentaire vertelt de 
83-jarige Syrisch-Libanese dichter 
Ali Ahmed Esber, beter bekend als 
Adonis, over zijn leven en werk, 
over Syrië, de Arabische wereld 
en de islam. Zijn vriend, de zanger 
Azrie, maakt met een aantal mu-
zikanten een muzikale vertaling 
van Adonis gedichten. De camera 
zwerft intussen door de landschap-
pen van het oude land en de stad 
Beiroet, waar hij jaren woonde. 
Adonis wordt wel de levende le-
gende van de Arabische literatuur 
genoemd. Hij schrijft al zeventig 
jaar poëzie, onder meer over de 
Arabische identiteit. Hij leeft in 
Parijs, maar door zijn onafhanke-
lijke opstelling vervult hij een cen-
trale rol in de Arabische wereld. 
Bovenal is hij bekend als dich-
ter die met zijn werk een heel 
continent bestrijkt. ‘In het Ara-
bisch schrijven leer je dat het 
vaderland geen vaste omlijnde 
plek is, dat het nergens kan wor-
den gevonden’, aldus Adonis.
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Initiatiefnemer Mustapha Eljarmouni (Schaak-
school Indische Buurt) wil via fi lms taboedoor-
brekende thema’s aan de orde stellen. In de pe-
riode van september 2013 tot juli 2014 willen wij 
tien fi lms vertonen die uiteenlopende thema’s 
behandelen o.a. vrouwenrechten, emancipatie, 
radicalisering, democratie, mensenrechten, reli-
gie, vrijheid enz.…,
 
Voor iedere fi lm vragen wij een inspirerende per-
soon van te voren de fi lm te bekijken en een korte 
inleiding voor te bereiden. Na de vertoning van 
de fi lm vindt een discussie over het thema plaats.
 
Met dit project willen we vooral wederzijds cul-
tureel interesse en begrip tussen diverse bevol-
kingsgroepen in ons stadsdeel beforderen. Cine-
club beoogt hierbij een platform te worden voor 
interculturele contacten  en om de dialoog aan te 
gaan met de andere,- zelfs als het gaat om gevoe-
lige thema’s. 

De gekozen fi lms brengen maatschappelijke the-
ma’s op een artistieke manier tot uitdrukking en 
lenen zich tegelijkertijd voor inhoudelijke discus-
sies met het publiek. Voor veel bewoners in ons 
stadsdeel zal de vertoning van deze fi lms funge-
ren als een spiegel met betrekking tot de eigen 
denkbeelden.

Wij nodigen u van harte uit voor
de 1e cincelub avond op 27 september!
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