
 

 

2018 

‘Nogmaals bedankt voor de mooie, dichterlijke middag’ 

- Dichter Mohammed Benzakour deelnemer Reading Gilgamesh 2018 

*** 

 

‘Het was een geweldige middag! Prachtig!’ 

- Jos Bosman Bezoeker Reading Gilgamesh 2018  

*** 

 

"Thank you so much for today! Had so much fun!” 

- danser Sandy Ceesay, deelnemer Reading Gilgamesh 2018 

 

*** 

 

"Reading Gilgamesh: Het epos vertolkt in vele talen en telkens even aangrijpend en imponerend." 

- Maria de Graauw, Bezoeker reading Gilgamesh 2018 

*** 

 

"Ik vond het geweldig. Ik had geen goeie herinnering meer aan Gilgamesh epos. Maar die invulling 

en de verschillende talen vond ik geweldig.” 

- Bezoeker  Reading Gilgamesh 2018 

 

2017 

“Working with poetry and dance: that is a privilege!! Iran and Colombia have both very poetic 

cultures, incredible history of poets and writes, sufi or not... poetry is also in the spoken language 

among people, music is played on it, and dance! An inspiring event!”   

-Djahan Manuela Perez– deelnemer Reading Gilgamesh 2017 

*** 

 

“Subliem!”  

–bezoeker Gilgamesh 2017 

*** 

Een greep uit de  

Reacties 
van deelnemers, bezoekers 

 & samenwerkende organisaties  

op de voorstelling Reading Gilgamesh 

2016-2018 

 



 

“Thank you so much to all the cast and crew of #GilgameshGranate 2017! I have enjoyed meeting 

all of you!!”  

– Carla Regina, deelnemer Gilgamesh 2017 

*** 

 

Het was geweldig! Dank je wel, Djahan! Dank je wel, Nafiss! Dank iedereen van Stichting Granate! 

– Erik Jan Harmens, deelnemer Gilgamesh 2017 

*** 

 

2016 

“Wat een bijzondere bijeenkomst was het, het heeft ons verrast, in positieve zin wel te verstaan! 

De tijd vloog voorbij, en ik ben weer wat wijzer en cultuur rijker geworden. Wow…” 

- Annick van Beukering- Bezoeker Reading Gilgamesh 2016 

*** 

 

“Dank voor de mooie middag, het was heel leuk om er te zijn. Mocht zich weer een gelegenheid 

aandienen, dan doen we graag weer mee. 

- Bas Belleman – Deelnemer Gilgamesh 2016 

*** 

 

Ik vond het prachtig. Wat weten mensen er iets moois van te maken, van zo’n eeuwenoud gedicht 

(dat natuurlijk nog altijd belangrijke thema’s bevat). Ik vond elke voordracht wel mooi, de manier 

waarop mensen het poogden aanschouwelijk te maken. Mijn indrukken zijn te veel om op te 

noemen. Afijn, ik vond het dus prachtig, en ik hoop dat het volgend jaar weer zal plaatsvinden.  

- Henk Looijesteijn- Bezoeker Gilgamesh 2016 

*** 

 

“Performing dance on poetry at the Gilgamesh event was a delight! It was a very beautiful event. 

Not only was the making a pleasure - to work with Nafiss Nia very closely and intensely on a text, 

on the different interpretations – but also the movement creation process. It took time and energy 

but the result you could see: each couple artist – poet had a unique universe of its own and yet the 

common thread of Gilgamesh was to be felt. I really appreciated all the differences, such a 

richness! Also the whole team of Granate was super sweet and supportive, thanks all! 

- Djahan Manuela Mazhari Perez- Deelnemer Gilgamesh 2016 

*** 

 

“Ik heb me gruwelijk vermaakt gisteren. Veel dank aan de organisatie en alle bijdragen! 

- Beggar Brahim-Deelnemer Gilgamesh 2016 

*** 

 

“Ik vond het prachtig.” 

- Djahan Valianpour – Bezoeker Gilgamesh 2016 

*** 

 

“Wat een mooi programma was het! Hartstikke goed. Proficiat!” 

- Mick Witteveen- Bezoeker Gilgamesh 2016 

*** 

https://www.facebook.com/hashtag/gilgameshgranate?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/st.granate/?fref=mentions

