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Hier ben ik!
Sterke verhalen over families en migratie

Van 17 december 2010 tot en met 16 februari 2011
Toegang gratis

Migratie is van alle tijden. Reeds sinds eeuwen komen mensen toe in 
Antwerpen, of vertrekken ze van hier. Maar wat is de impact van migratie op 
een gemeenschap, op een familie, op een mensenleven? Wat is het persoon-
lijke verhaal van de migrant, en wat is het verhaal van zijn of haar 
nakomelingen? 

De expo ‘Hier ben ik!’ neemt u mee langs uiteenlopende familiekronieken. 
Migranten en nakomelingen van migranten vertellen er u aan de hand van 
familiefoto’s over de impact die migratie heeft gehad op hun familie en op 
hun persoonlijke ontwikkeling. 



Soirée Migrée
I n t e r n a t i o n a l e  d a g  v a n  d e  m i g r a n t

Zaterdag 18 december van 20 tot 24 uur - Inkom: 5 euro | BIG-kaart: 3 euro
Reservatie is verplicht.

Soirée Migrée is letterlijk én figuurlijk een bonte avond ter gelegenheid van 
de ‘Internationale Dag van de Migrant’.  Oude Belgen, nieuwe en minder 
nieuwe Belgen én een nieuwe Nederlander brengen een avondvullend 
programma met acts, performances, lezingen, statements én muziek! 

Met: Rachida Lamrabet, Seckou Ouologuem, Birsen Taspinar, Fikry el 
Azzouzi, Eva Vergaelen, Johan Petit, Nigel Williams en Kader Abdollah.

Gastheer: ‘Hakim of Comedy’ Arbi el Ayachi.

Stadsklap
Gesprek met inburgeraars over migratie en identiteit

Donderdag 16 december om 18.30 uur | Vrijdag 17 december om 13 uur | 
Maandag 20 december om 13 uur | Woensdag 22 december om 13 uur

Inschrijven verplicht op het nummer 03 230 03 33.

Tijdens een stadsklap bestoken inburgeraars Antwerpenaars met vragen 
over gewoonten, tradities, cultuur, sociale etiquette, familierelaties. De 
Antwerpenaars geven op hun buurt uitleg over het reilen en zeilen van onze 
samenleving: waarom doen we hier de dingen zoals we ze doen? Tijdens 
een stadsklap wordt geen enkel vooroordeel geschuwd. 

In december 2010 staan de stadsklappen in het teken van ‘Hier ben ik!’. De 
focus ligt op identiteit en migratie. Deelnemers aan deze stadsklappen 
vragen we familiefoto’s mee te nemen van drie verschillende generaties. 



 Cinématinée
Tijdens de duur van de expo ‘Hier ben ik!’ verandert Atlas tijdens enkele 
zondagen in een filmhuis. Films met het thema migratie komen aan bod. 

Inkom: 3 euro | BIG-kaart: 1 euro
Reservatie verplicht - Uw ticket geeft toegang tot de film. Bovendien krijgt u 
een lekker ontbijtje!

Turquaze
Zondag 19 december om 11 uur

Regie: Kadir Balci

Drie broers, Ediz, Timur en Bora hebben hun overleden vader begraven in 
Istanbul en keren terug naar Gent. De oudste broer, Ediz, probeert de 
controlerende rol van de vader over te nemen; de jongste broer, Bora, raakt 
op de dool. Timur heeft zich tot doel gesteld één van de dromen van zijn 
vader te verwezenlijken. Hij stort zich op zijn trompet om zo in een Vlaamse 
fanfare actief te kunnen worden.

TURQUAZE brengt een ontwapenend eerlijke kroniek van een Turkse familie 
in Gent en toont op indringende wijze hoe migratie een bepalende invloed 
heeft op familiebanden. Na de film volgt een gesprek met de regisseur. 

Een beter leven
Zondag 9 januari om 11 uur

Regie: Karin Juncker

In deze documentaire gaan eerste Marokkaanse migranten in Nederland in 
gesprek met hun zonen. Om hun kinderen een betere kans te geven, hebben 
de vaders hun eigen leven opgeofferd. Nog steeds hebben velen een zwakke 
maatschappelijke positie, nog steeds voelen velen zich nergens thuis, noch 



in Marokko, noch in Nederland. Maar niet alle kinderen zijn dankbaar voor 
dit offer. Na de film treden jongeren van de tweede en de derde generatie in 
gesprek met eerste generatie migranten.  In samenwerking met PAJ - 
Platform Allochtone Jeugdwerkingen.

Rafiki
zondag 6 februari om 11 uur

Regie: Christian Lo

Regisseur Christian Lo las een krantenartikel over twee meisjes die hun 
klasgenootje, een asielzoeker, verloren hadden. Dit universele verhaal over 
de confrontatie tussen kinderlijke onschuld en de harde realiteit van de ‘vol-
wassen’ wereld vormde het uitgangspunt voor zijn langspeeldebuut Rafiki.
Rafiki won onder meer de Special Prize van de Kinder en de Internationale 
Jury op het Filmfestival van Montréal. 

“Met vriendschap als motor en bol van vrolijk, speels enthousiasme is dit 
een kinderfilm ten voeten uit. Zo eentje die ma en pa met tranen in de ogen 
achterlaat in de zetel.” (Opendoek Filmfestival)



Docufestival 
‘De Migrant’ 

Zondag 23 januari om 11 uur
Inkom: 3 euro | BIG-kaart: 1 euro - Reservatie verplicht

Uw ticket geeft toegang tot de verschillende documentaires. Bovendien 
krijgt u een lekker ontbijtje!

Trukyman

Regie: Andrés Lübbert

‘Trukyman’ vertelt over de Cubaanse artiest Juan Trukyman die jaren gele-
den zijn land ontvluchtte om zes jaar illegaal Europa rond te reizen. Nadat 
hij in Duitsland werd opgepakt, belandde hij in België, waar hij nu aan de 
hand van kindervoorstellingen zijn verhaal doet. De documentaire werd al 
drie keer bekroond op internationale festivals in Zuid-Amerika.

Mijn Verhaal, Mohamed Abdeslam

Regie: Mohamed Ihkan

“Mijn verhaal, Mohamed Abdeslam” brengt het relaas van Mohamed Abde-
slam, een in Antwerpen wonende Marokkaan van de eerste generatie die 
eind jaren zestig naar België migreerde. Waarom is hij  destijds naar Europa 
gekomen? Wat waren zijn verwachtingen? Was het de bedoeling om in Bel-
gië te blijven? Dit portret geeft een breder beeld over de Marokkanen van 
de eerste generatie en over hun kijk op onze samenleving vandaag.



L’envers de l’eldorado

Regie: Adamo Kiangebeni

Fally, een jonge Congolees, begeeft zich naar een bureau voor sociale bij-
stand. Daar aangekomen, begint hij zich plots heel bizar te gedragen. Van 
dan af zal zijn toekomst grondig veranderen. Hij wordt uiteindelijk opgeno-
men in de psychiatrie. Verlies van identiteit leidt soms tot waanzin…

Na de vertoning van de documentaires wordt een nagesprek voorzien 
waarin wordt stilgestaan bij de oorzaken en effecten van migratie.   Met: 
Gerardo Salinas (Fiëbre vzw), Mohamed Abdeslam (Mijn Verhaal) (o.v.) en 
Patrick N’Siala Kiese (Kifkif vzw).



Panelgesprek 
Antwerpen en migratie, een 
(actuele) geschiedenis. 

Donderdag 27 januari van 20 tot 22 uur
Inkom gratis - reservatie verplicht

Antwerpen is sinds oudsher een migratiestad. Rond 1500 kozen de 
Portugezen voor Antwerpen om hun Indische specerijen te verhandelen. 
Tussen 1873 en 1934 vervoerde de legendarische scheepvaartmaatschappij 
Red Star Line meer dan twee miljoen passagiers van de Scheldestad naar 
Amerika. Vandaag is de stad uitgegroeid tot een belangrijk internationaal 
knooppunt: Antwerpen staat wereldwijd in de top drie op vlak van het 
aantal aanwezige nationaliteiten. 

In dit panelgesprek blikken we niet alleen terug op de rijke migratie-
geschiedenis van Antwerpen, maar lichten we ook een tip van de sluier van 
het Red Star Line-museum.  In 2012 opent het museum Red Star Line | 
People on the Move immers de deuren. Het wordt een plek voor 
herinnering, beleving, debat en onderzoek naar mobiliteit vroeger en nu.

Panelgesprek met: prof. Anne Winter (VUB), prof. Ching Lin Pang (Centrum 
Interculturalisme, Migratie en Minderheden, KU Leuven), prof. Bert De 
Munck (Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen) en Bram 
Beelaert (researcher museum Red Star Line).



Transit
Met Red Star Line door Antwerpen

Zaterdag 12 en zondag 13 februari - telkens om 14 uur
Deelname is gratis - Reservatie is verplicht. 

Transit is een nieuw vertelparcours van Antwerpen Averechts in samen-
werking met Red Star Line|People on the Move. Een verteller loodst je langs 
de route  in de stad die landverhuizers honderd jaar geleden volgden. 
Transit is terechtkomen in een nieuwe wereld, vol angst en hoop, met 
controles, avontuur en onverwachte ontmoetingen.
 
Op 12 en 13 februari kunt u deelnemen aan enkele exclusieve try-outs. 
Herbeleef de stad alsof u er nog nooit was geweest. U start aan het Centraal 
Station, en komt enkele uren later aan op de Rijnkaai.

Deze wandeling duurt enkele uren en is verspreid over verschillende
kilometers. Stevige wandelschoenen en een goede conditie zijn 
aangeraden.





Ontmoetingscentrum Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
tel. 03 338 70 11

atlas@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/atlas

Openingsuren:
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

dinsdag van 9 tot 19.30 uur (behalve tijdens schoolvakanties)

Uitzonderlijk geopend op zondagen 
19 december, 9 & 23 januari en 6 februari van 11 tot 17 uur.
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www.antwerpen.be/atlas 
03 338 71 15

‘Hier ben ik!’ is een samenwerking van museum Red Star Line, MAS, Atlas en Onthaalbureau Inburgering.


