
DE CULTUUR VAN DE ‘GENS DE VOYAGE’ LANGS DE KASTELEN 

PROGRAMMA          15.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 19 september, 2015 als onderdeel van de ‘Monumentendag’ 

Plaats: Chateau FABRE VIEUX - 46170 PERN - aan de RD 54 tussen L'Hospitalet en Cézac 

INFO: AAA FABRE Vieux - Maria van Bakelen 

Vaste Tel: 09.61348153  E-mail: fabrevieux@gmail.com 

Website: www.fabrevieux.nl Facebook: AAA Fabre Vieux 

Vrije toegang 

 

EXPOSITIE - LEZINGEN – DANSVOORSTELLING 
Programma georganiseerd door onze vereniging Atelier d’Activités Artistiques Fabre Vieux, 

in samenwerking met de vereniging 'FRAIDA AN MARO DJI' (Vrij in ons hart), Nègrepelisse - 

Tarn en Garonne. Met het advies van de Theatergroep CHOEUR ARTICHAUD, St. Paul de 

Loubressac, LOT 

 

TENTOONSTELLING        15.00 tot 21.00 uur 

- Foto's en boeken over de ROMA-cultuur, de manier van leven en geschiedenis in de regio 

Midi-Pyrénées 

- Foto’s van de restauratie van Fabre Vieux 

- Foto’s van het werk om de ROMA-cultuur te bevorderen door onze Oost-Europese partners  

 

LEZINGEN en POWER POINT PRESENTATIE    15.30 tot 17.45 uur 

- De grote reis van India naar Frankrijk - India, het land van oorsprong? 

Over de historie en het wettelijke kader - door Maryse-Alice Gargaud. 

- De renovatie van het Chateau Fabre Vieux en zijn culturele functie  

- door Wilbert van der Post & Maria van Bakelen. Ideeën voor toekomstige samenwerking 

tussen AAA Fabre Vieux, Fraida, Choeur Artichaud met andere Europese partners. Hoe kan 

nieuw leven worden ingeblazen in de traditie van zigeuners om van het ene kasteel naar het 

andere te reizen om hun muziek en dansen uit te voeren en bescherming te genieten? 

- De manier van leven in caravans onderweg - Getuigenis van Joseph Stimbach. 

Vragen - Interviews. 

 
PAUZE (drankjes en snacks) 17.45 tot 18.45h 

 

DANSVOORSTELLING       18.45 tot 20.15 uur 

'Tzigane, ga waar de wind je mee naar toe neemt!' 

Deze voorstelling bestaat uit dansen en poëtische teksten. De dansgroep bestaat uit zes 

jongeren van 13 tot 17 jaar uit de vereniging 'FRAIDA AN MARO DJI'. Zij hebben de dansen 

zelf ontworpen, waarbij zij traditionele elementen hebben vermengd met moderne in een 

nieuwe choreografie. Zij presenteren dansen, terwijl de teksten, geschreven door Joseph 

Stimbach, zullen worden voorgedragen door Maryse-Alise Gargaud en Joseph Stimbach. 

'Tzigane, ga waar de wind je mee naar toe neemt!' is geinspireerd op thema’s zoals: 

- de vier elementen Aarde, Water, Lucht, Vuur, centraal in de zigeuner cultuur∙ 

- de migratie van India door Oost-Europa en Spanje naar Frankrijk 

∙ de deportatie van zigeuners in de 2e wereldoorlog door Samantha 

∙ het nationale volkslied de Marseillaise, in het arrangement van de beroemde Jean Baptiste  

(Django) Reinhardt, muzikant en Sinti gitarist (1910 -1953), die in Parijs de stijl 'jazz 

manouche' heeft ontwikkeld. 

 

UITNODIGING OM TE DANSEN      20.15 tot …… 


