Kalai Manram
ondersteunt de Kattaikkuttu Sangam

Nieuwsbrief juni 2021: Kattaikkuttu 'in the
picture'
In deze nieuwsbrief:
- Kattaikkuttu voorstelling tussen 4 en 10 juni gratis online te bekijken
- Kattaikkuttu op een bijzondere plek in Mahabhalipuram
- aandacht voor de slechte situatie in India, geen inkomens voor de Kattaikkuttu
acteurs

4-10 juni: Kattaikkuttu voorstelling online te bekijken via View from the
4th Row
Deze streamingsdienst brengt Kattaikkuttu onder de aandacht van het publiek
en showt de voorstelling online. Het betreft een voorstelling die opgenomen is
in 2010 die gaat over Draupadi. Tegelijkertijd roept het kijkers op om de acteurs
via de Kattaikkuttu Sangam te ondersteunen U kunt deze voorstelling ook
vanuit Nederland bekijken. Klik op deze link

Kattaikuttu voor UNESCO
In februari 2021 werd de
Kattaikkuttu Sangam onderdeel van
een buitengewone poging om
UNESCO-erkenning te krijgen als
immaterieel erfgoed voor de
Paratam/Mahabharata-festivals die
plaatsvinden tijdens de hete zomers
in Tamil Nadu. Kattaikkuttuuitvoeringen van de Mahabharata zijn een belangrijk aspect van deze festivals
waarbij het hele dorp betrokken is - het creëren van een 'meer dan echte'
versie van de Mahabharata in het hier en nu.
Als onderdeel van deze poging
heeft film- en documentairemaker
Sasikanth Ananthachari een aantal
Kattaikkuttu performances
opgenomen, waaronder de
Kattaikkuttu Sangam's
nachtvoorstelling 'Krishna's
Embassy', Hij schoot segmenten
van de voorstelling tegen de
achtergrond van de beroemde
Pallava-monumenten in Mahabhalipuram.

Deze prachtig gebeeldhouwde wand is onderdeel van deze Pallava

momumenten in Mahabhalipuram.
De situatie in India verbetert niet
Door de pandemie kunnen de grote
nachtvoorstellingen in de dorpen
niet meer plaats vinden. Sinds het
sluiten van de school, probeert de
Kattaikkuttu Sangam niet alleen de
oud-leerlingen, maar ook de
volwassen acteurs te ondersteunen,
onder andere door fondsen aan te
schrijven om de acteurs en hun families te ondersteunen. Daarnaast wordt er
geprobeerd nieuwe werkgelegenheid te creëren door workshops te
ontwikkelen. Over de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de plannen
voor de toekomst van de Sangam leest u meer in de volgende nieuwsbrief.
U kunt de Sangam ondersteunen met haar werk door (extra) te doneren. neemt
u hiervoor een kijkje op de website van de Kalai Manram Wij zijn bezig met het
opzetten van crowdfundings-acties. Wilt u ons helpen? Of heeft u tips? Stuur
een mail naar kalaimanram@hotmail.com
Namasté!
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