
 
Najaarsaanbod 2018 Koerdisch Instituut vzw 
 
Lezingen 

 

Het Koerdisch Instituut beschikt over een uitgebreid netwerk van gastsprekers met kennis van zaken 
over de huidige conflicten in het Midden-Oosten, de Koerdische kwestie en de strijd tegen de 
Islamitische Staat. Ook over onderwerpen zoals het yezidisme en vrouwenrechten in het Midden-
Oosten kunnen we een lezing geven. 

Onze voorzitter Derwich Ferho is beschikbaar voor lezingen, maar ook academici zoals Dirk Rochtus, 
journalisten zoals Toon Lambrechts en Chris den Hond, mensenrechtenactivisten, Koerdische politici, 
politieke activisten en woordvoerders van bevriende organisaties, zoals Ludo De Brabander van 
Vrede vzw, verzorgden reeds verschillende lezingen voor ons.  De lezing kan aangevuld worden met 
filmfragmenten, een Q&A achteraf, een debat, een infostand, een lekker Koerdisch etentje of een 
tentoonstelling of theaterstuk (zie hieronder).  

 

Gastentafels 

 

Tijdens de gastentafels stillen we uw honger naar culinaire geneugten én informatie over de 
actualiteit uit de regio. Tijdens het aperitief geven we een lezing over één van bovengenoemde 
thema’s. Onder het eten- Koerdisch of Armeens- praten we na over het onderwerp, waardoor er 
ruimte is voor een meer informele Q&A met de gastspreker.  

De eventuele opbrengst van onze etentjes gaat integraal naar humanitaire hulp voor de Koerdische 
regio’s.  

 

Documentaires, films en kortfilms 

 

Bent u op zoek naar een documentaire, een mooie Koerdische langspeelfilm of één of meerdere 
kortfilms, dan helpen wij u graag verder. De filmavonden kunnen ingeleid worden door de regisseur, 
waarbij er na de vertoning ruimte is voor vragen en debat. Onze huisregisseuse Binevsa Berivan 
heeft verschillende kortfilms op haar palmares, waaronder het poëtische Sidewalk. Daarnaast 
hebben we contact met diverse Koerdische filmregisseurs waaronder de Nederlandse Koerd Reber 
Dosky, die verschillende films maakte over  Kobanê (Rojava, Syrië).  
 

Hieronder een greep uit het aanbod aan documentaires. 
- Radio Kobanî’ – uit 2014 van Reber Dosky- toont het verhaal van de jonge Koerdische 

verslaggeefster Dilovan. Na de bevrijdingsstrijd tegen IS begint ze in 2014 tussen de ruïnes van 
haar stad Kobanî (Syrië) een radiostation. 

- The sniper of Kobani – een korte documentaire van Reber Dosky uit  2016- over Haron, een 
Koerdische sniper die naar Kobani is getrokken om zich aan te sluiten bij het verzet tegen ISIS.  



- Rojava: A utopia in the Syrian chaos  - een documentaire uit 2018 van Chris Den Hond en  Mireille 
Court over een origineel politiek project van basisdemocratie, feminisme, seculair en etnisch 
religieus pluralisme dat ontstond in het Noorden van Syrië. 

- No friends- een documentaire uit 2018 van Jozef Devillé over Koerdische vrouwen die strijden 
tegen IS 

- Vrouwen tegen Daesh – een documentaire uit 2016 van de bekroonde oorlogsjournaliste Pascale 
Bourgaux over de strijd van de Koerdische vrouwenmilities tegen de Islamitische Staat 

- Ciao Bella – een documentaire uit 2014 van Binevsa Berivan over de strijd voor vrouwenrechten 
van drie activistes, een Iraanse, een Turkse en een Koerdische, die elkaar ontmoetten in Brussel 

- Het volk van de pauw – een documentaire uit 2006 van Binevsa Berivan over het yezidisme 

 

Tentoonstellingen 

 

Reis door Sint-Joost: Fotografe Valentina Summa en 11.11.11- medewerkster Shilemeza Prins nemen 
je mee op een fascinerende reis langs de Koerdische, Aramese en Armeense gemeenschappen van 
Sint-Joost-ten-Node, drie volkeren die hetzelfde grondgebied delen, zowel hier als in hun 
geboortegebied, Koerdistan. Deze intieme portretten tonen hun dagdagelijkse gewoonten, hun 
beroepen, hun culturen, enzoverder. U kan deze tentoonstelling via ons boeken.  

 
 

De schilderijen van Yezidi-kunstenaares Djamila Gassoian gaan op reis doorheen Vlaanderen. U kunt 
haar werken via ons boeken, desgewenst met een lezing door de kunstenares tijdens de opening van 
de tentoonstelling.  

                     
 
Neem gerust contact op voor meer informatie over ons aanbod op jvh@kurdishinstitute.be . 


