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STADSGEVOEL FINALE BIJ IMAGINE IC
Op 19 novenber presenteren wij de grote finale van de serie Stadsgevoel. Dit seminar met de titel
Negotiating Heritage in Emotion Networks: the Kempering case is inclusief een unieke excursie richting de
Kempering garage in de Amsterdamse Bijlmermeer met literaire interventie van Murat Isik (Libris Prijs 2018).
Onze twee internationale keynote sprekers zijn; May Al-Ibrashi directeur Al-Athar Lina/The monument is
ours! (Cairo), en Vyjayanthi Rao directeur Terreform, centre for advanced urban research (New York City).
May Al-Ibrashi
Egypte is een ingewikkeld land qua politiek, erfgoed en infrastructuur. Ondanks dit gegeven overwint May AlIbrashi vele strubbelingen met haar organisatie Al Athar Lina / The monument is ours! om doelgericht
resultaten te boeken. De organisatie verricht veel werk in de achterstandswijken van Cairo en is succesvol door
de ‘bottom up’ projecten die ze initieert. Voor meer informatie over Al-Athar Lina:http://atharlina.com/
Vyjayanthi Rao
Vyjajanthi Rao, is antropologe (Terreform , New York) http://www.vyjayanthirao.me/. Rao heeft veel
onderzoek gedaan naar de stedelijke dynamiek in steden zoals Mumbai, New Orleans (na de catastrofe van
orkaan Katrina in 2005) en in de miljoenenstad Rio de Janeiro in Brazilië. Rao biedt inzicht in de onzichtbare
informele processen die bij de vorming van stedelijk erfgoed plaatsvinden.
Rao en El-Ibrashi zullen samen ingaan op processen van relationele en emotionele betekenisgeving in
grootstedelijke contexten. Hester Dibbits van de Reinwardt Academie (onze vaste Stadsgevoel partner), zal met
sleuteldeelnemers aan eerdere afleveringen, onder wie Gloria Wekker, conclusies uit de reeks trekken en
inventariseren welke stappen van methode-maken tegenwoordig urgent zijn.
Excursie garage Kempering

Tot slot gaan we in het middag programma op excursie naar de garage zelf. Hier zal niemand minder dan
schrijver Murat Isik gewicht leggen in de schaal van de betekenis van de garage, waarna er in de nabijgelegen
Bonte Kraai een kort afsluitend panel plaats zal hebben over de rol van erfgoedwerkers, naast burgers en
bestuurders in processen van erfgoedvorming. Hier doet het Stadsdeel Zuidoost aan mee
De start van het programma is 09.30uur en eindigt om 16.00uur. Locatie: Bijlmerplein 393, Amsterdam Zuidoost. De voertaal van het
seminar is Engels. Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met de Reinwardt Academie.
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Noot voor de redactie:
Mocht u interesse hebben in een interview met onze internationale keynote sprekers neemt u dan contact op met onze
communicatie afdeling: communicatie@imagineic.nl of op 020- 489 4866.
Wij zijn Imagine IC, erfgoedinstelling in Amsterdam Zuidoost. Wij verzamelen, presenteren en bespreken het dagelijks leven in
de buurt, met het doel om wat hier leeft en leefde, toe te voegen aan collecties van de stad en het land. Imagine IC is een mix
van archief, museum en debatcentrum en deelt zijn huis met de openbare bibliotheek. Ons huis staat in het hart van de Bijlmer.
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