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Nieuwsbrief maart 2022
In deze nieuwsbrief:
- de voorstelling Tavam gespeeld in Bangalore en te zien op You Tube
- festival op de Kattaikkuttu Sangam begin 2022 helaas volledig afgelast
- Doelshop.nl, een manier om ons te steunen, zonder dat het u geld kost.
- herhaalde oproep voor een nieuwe penningmeester
'Tavam' - Womens Dream voorstelling
te zien op You Tube
Wij berichtten u al eerder over het Womens
Dream Project. Dit project betreft vijf jonge
vrouwen, die getrouwd zijn en jonge
kinderen hebben, die in de Corona-tijd
gewerkt hebben aan een Kattaikkuttu
voorstelling.
De voorstelling 'Tavam' -Tamil voor ascese (devotie of toewijding)- betreft drie
verhaallijnen rondom dit thema.
.Afbeelding: Rajagopal als Arjuna in 'Tavam'

Het verhaal begint met Arjuna die op weg gaat naar Mount Kailash en daarbij
toegewijd is aan zijn God.
Het hoofdverhaal gaat over de vijf jonge vrouwen die tegen de sociale normen
in hun artistieke rol op het podium willen claimen, in een theatervorm die van
oorsprong alleen door mannen werd beoefend. Er wordt druk uitgeoefend door
familieleden om hun traditionele rol aan te nemen. Van hen wordt ook

toewijding gevraagd.
De voorstelling werd ontwikkeld en vindt
plaats in de Corona-tijd. Ook Corona doet
bij mensen een beroep op hun toewijding
en doorzettingsvermogen.

Helaas is de voorstelling door Corona pas twee keer gespeeld;
eenmaal op de Kattaikkuttu Sangam, en eenmaal in het theater
Ranga Shankara in Bangalore. Een opname van de hele
voorstelling is nu hier te zien op You Tube. Hij is in het Engels
ondertiteld, dus goed te volgen.
Er is door Sandhya Kumar ook een filmische bewerking gemaakt van deze
voorstelling. In de omgeving van de Sangam zijn opnames gemaakt, die
gecombineerd zijn met opnames van de voorstelling. Deze bewerking wordt
binnenkort gescreend op een seminar in Dakshina Chitra in Chennai. Dit is een
openlucht historisch museum. Op deze dag met de titel 'UTSAVAM - Crafting a
Women-Centric Future' is de film erg op zijn plaats.
Hij zal ook in première gaan op een filmfestival. Natuurlijk houden wij u op de
hoogte wanneer u deze bewerking online kunt bekijken.
Festival afgelast
In januari en februari stond er op de
Sangam the Kattaikkuttu Sangam's
Performing Arts Festival gepland. Elke
zaterdag in januari en februari, van 21 tot
01 uur Kuttu-optredens. Net als Nederland
zijn er in India de afgelopen maanden als
gevolg van een toename van Coronabesmettingen, strengere beperkende maatregelen en lockdowns geweest.
Helaas zijn daardoor alle geplande voorstellingen weer afgelast. Het blijven
moeilijke tijden in India.
Er is wel goed nieuws voor alle oud-leerlingen van de school: De scholen zijn
er net, voor het eerst na bijna 2 jaar, open gegaan!

U kunt ons financieel steunen, zonder dat
u het u geld kost. Graag brengen wij dit (nog eens) onder uw aandacht. Hoe
werkt het?
1. Maak een account aan op doelshop.nl
2. Check de lijst van webshops die deelnemen; denk aan Bol.com, alle
supermarkten en warenhuizen, reisorganisaties, Coolblue etc.
3. Wanneer u een online aankoop wilt doen, gaat u dan eerst naar
Doelshop.nl en log in
4. Selecteer Kalai Manram als organisatie die u wilt ondersteunen
5. Klik via Doelshop.nl door naar de webwinkel van uw keuze
6. Kalai Manram ontvangt nu een klein percentage van uw aankoop van de
webwinkel waar u besteld hebt

Herhaalde oproep: Wij zoeken een nieuwe penningmeester.
Draagt u ons een warm hart toe, bent u handig met cijfers en wilt u ongeveer
vier keer per jaar een overzicht maken van onze inkomsten en uitgaven en
zorgen dat er geld naar India wordt overgemaakt? Neemt u dan alstublieft
contact met ons op. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
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