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Nieuwsbrief januari 2023
Namens het bestuur van Kalai Manram en onze vrienden in India: de beste

wensen voor 2023!

Normaal gesproken ontvangt u niet maandelijks een nieuwsbrief van ons, maar

afgelopen maand is er zoveel gaande rondom de Kattaikkuttu Sangam dat u nu

al weer een update van ons krijgt. In deze nieuwsbrief:

• Een rijk en inspirerend bezoek aan Calcutta

• Stichting Melania na 2 jaar uitstel eindelijk op bezoek op de Sangam

• En verder nog: een recensie van de november workshops, een

performance in het kader van Hyundai Art for Hope Grant en Tavam in

Kanchipuram

• Onze jaarkalender is nog te koop!

Uitwisseling naar Calcutta was een groot
succes!
De groep acteurs, Hanne en Rajagopal verbleven van 13-19

december in Calcutta. In slechts één week werden er vele

activiteiten georganiseerd rondom Kattaikkuttu. Het was dus

een zeer intensieve en inspirerende uitwisseling! Wat stond

er allemaal op de rol?

De voorstelling Tavam is twee maal opgevoerd, namelijk op

de Ektara school en op het AMI-festival. Verder werden er

twee workshops aangeboden voor het Samahu-collectief en belangstellenden.

Er was deelname aan een "Parenting and the Arts"-discussie èn een gesprek

met schrijver en dramaturg Rustom Bharucha.

Het collectief Samuho - de uitwisselingspartner van

de KKS- heeft met behulp van vele vrijwilligers een

prachtige expositie gemaakt over hoe vrouwelijke

artiesten het professionele veld van Kattaikkuttu zijn

binnengekomen. Deze expositie werd natuurlijk in

bijzijn van iedereen geopend! Er is er ook nog een

mooi artikel verschenen in de Telegraph India, dat u hier terug kunt lezen.

https://www.kattaikkuttu.org/
https://www.kattaikkuttu.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rustom_Bharucha
https://en.wikipedia.org/wiki/Rustom_Bharucha
https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/news/ancient-tamil-theatre-breaks-a-glass-ceiling/cid/1903740?fbclid=IwAR0or8ap4M8hHCLZpssSkDcxcn-iUDdVBJxWeg3TvNMPnnoCDZO0MK_MEVY
https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/news/ancient-tamil-theatre-breaks-a-glass-ceiling/cid/1903740?fbclid=IwAR0or8ap4M8hHCLZpssSkDcxcn-iUDdVBJxWeg3TvNMPnnoCDZO0MK_MEVY


Bezoek Stichting Melania
Stichting Melania kon - na twee jaar uitstel- eindelijk de Kattaikkuttu Sangam

bezoeken. Een grote groep vrouwen maakt van 2 tot en met 14 januari 2023

een avontuurlijke fietstocht van ongeveer 450 km langs projecten die door hen

ondersteund worden. Ze ontmoeten de vrouwen zelf om hun verhalen te horen

en hun werk te zien. 

En dit gebeurde er ook nog...

• De Kattaikkuttu Sangam komt in aanmerking

voor de Hyundai Art for Hope Grant en gaf

daarom een volledige  nachtvoorstelling van

Karna Moksham op 26 december.

• De voorstelling Tavam werd op 30 december gespeeld op de

Kanchipuram Book Fair.

• In november vonden er drie weekenden workshops plaats in Kattaikkuttu

voor alle belangstellenden. Praveen Vijayakumar nam deel en schreef er

op Facebook een fantastische recensie over die u hier kunt lezen als u

Facebook heeft.

Er zijn nog enkele exemplaren van onze

jaarkalender te koop. Op deze wijze steunt u onze

stichting en kunt u genieten van de mooie foto's

die gemaakt zijn in en om de Sangam. Wilt u deze

kalender ontvangen? Mailt u ons dan

op kalaimanram@hotmail.com met als onderwerp

Jaarkalender en vermeldt uw adresgegevens. Tevens maakt u E 22,50 (dit is

inclusief verzendkosten) over op NL68 TRIO 0786 7747 38.

Bericht van het bestuur
Wij zitten volop in het project Avataar; het project

waarin we na de twee pandemie jaren zoveel

mogelijk geld proberen op te halen om de

Kattaikuttu Sangam weer opnieuw op te bouwen op een duurzame manier en

https://melania.nl/
https://melania.nl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004800287201
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004800287201
mailto:kalaimanram@hotmail.com?subject=Jaarkalender%202023
mailto:kalaimanram@hotmail.com?subject=Jaarkalender%202023


haar bestaansrecht te garanderen.

We hebben in de afgelopen weken al vele prachtige

donaties mogen ontvangen, waarvoor wij iedereen zeer

erkentelijk zijn! We houden u op de hoogte van de

voortgang. Voor nu rest ons nog maar één groet:

Nanri, Vanakkam!

(Bedankt en tot ziens; met deze woorden eindigen de 'clowns' uit Kattaikkuttu alle voorstellingen)
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