
Joods - Marokkaans Midzomer Festival 
Organisatie: Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam en Stadsdeel 

Amsterdam West: Vrij West 
 
Humor, muziek en openheid brengen Joden en Marokkanen samen op dit unieke 
Festival. Met optredens van Joodse en Marokkaanse cabaretiers, muziekgroepen  
en een culturele modeshow. 
Zo kunnen de Joodse en Marokkaanse gemeenschappen in en rond Amsterdam 
elkaar op een open en gezellige manier ontmoeten en elkaars cultuur beter leren  
kennen.  
3 Marokkaanse en Joodse generaties zullen hun geschiedenis en wijsheid met ons delen. 
Een hoogtepunt van de avond zijn de nominaties van het JMNA Award 2012 aan een Amsterdammer. In de ogen van het 
bestuur heeft de winnaar een bijzondere bijdrage 
 geleverd aan het ontwikkelen van de relatie tussen de Joodse en Marokkaanse Gemeenschap in en rond Amsterdam. 
Jong en oud, man en vrouw, religieus en seculier zijn van harte welkom dit festival  
Samen met elkaar te vieren. Zo leren we elkaar ook beter kennen en kunnen we samenwerken aan een divers Amsterdam 
waar iedereen zich thuis voelt. 

 
DATUM : DONDERDAG 13 september 2012 
PLAATS        : PODIUM MOZAIEK  te Amsterdam  
               Bos en Lommerweg 191 
TIJD               : 18.00 TOT 23.30 
MAALTIJD  :             7.50 euro ( Kosjer of Halal) DEELNAME  OPGEVEN !!!! 
TOEGANG   : 5.-  euro 

 
Programma: 
18.00 Inloop met heerlijke achtergrond muziek. 
18.30 Aanvang gezamenlijke maaltijd ( kosjer en halal: inschrijven per email!!!) 
 Tegen einde maaltijd 2 verhalen. ( een Joodse en een Marokkaanse) 
19.45 Opening programma  
 Nominaties JMNA Award 2012 
20.00 3 korte films/persoonlijke verhalen  uit Amsterdam West 
20.30    Interview 3 generaties  Joden en Marokkanen 
21.15 Concert Amsterdams Andalusisch Orkest en Besalu Klezmerband 
21.45 Modeshow Joods en Marokkaans traditionele kleding  
22.15 Joodse en Marokkaanse Cabaretiers : Greg Shapiro en Omar Ahaddaf 
23.00 Dansen met live muziek van de beide Bands tot de bloemen.  
23.30 Sluiting 
 
Informatie: 
OPGAVE DEELNAME MAALTIJDEN of informatie : jmna.network@hotmail.com   
 

mailto:jmna.network@hotmail.com

