Roots & More – De Reis van de Geesten
toont werk van achttien kunstenaars plus een anonieme groep die de beelden
van het geheime Bizango genootschap (Haïti) heeft gemaakt.
Roots & More – The Journey of the Spirits
brings together eighteen artists and a group of anonymous artists who
made the sculptures of the secret Bizango society (Haiti).
Belkis Ayón / Pierrot Barra / José Bedia / María Magdalena Campos-Pons
Sokari Douglas Camp / Edouard Duval Carrié / Félix Farfan / Stivenson Magloire
Pascale Monnin / Rosana Paulino / Gerald Steven Pinedo
Santiago Rodríguez Olazábal / Luis Ruz Reyes / Alison Saar / Eneida Sanches
Renée Stout / Patrick Vilaire / Franz Augustin Zéphirin

Berg en Dal ligt 6 kilometer ten zuid-oosten van Nijmegen,
richting Groesbeek (programmeer Groesbeek als
eindbestemming in uw GPS of Tom-Tom).
Volg in Berg en Dal de borden Afrika Museum.
Berg en Dal is 6 km south-east of Nijmegen, towards Groesbeek
(use Groesbeek for your GPS or TomTom).
In Berg en Dal, follow the signs to the Afrika Museum.
Postweg 6 / 6571 CS Berg en Dal / the Netherlands
t +31(0)24 6847272 / www.afrikamuseum.nl
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The exhibition will run through 1 November 2009.
We kindly ask you to let us know whether you will be attending the festive opening
by 4 April 2009. Contact us on telephone number +31(0)24 684 72 77,
fax number +31(0)24 684 19 22 or email address info@afrikamuseum.nl
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een wereld die meer dan ooit terugverlangt naar een ‘bezield verband’.
Wouter Welling, conservator

Bezoek aan de tentoonstelling / aperitief

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld
De tentoonstelling is te bezichtigen t/m 1 november 2009.
Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 4 april 2009 door te geven of we mogen rekenen
op uw komst. U kunt ons bereiken op t +31 (0)24 684 7277, f +31 (0)24 684 1922
of info@afrikamuseum.nl

StiVensoN MagloIRè

will perform a vodou ritual to

met de deportatie van miljoenen

‘Mambo’ Maria van Daalen (vodou-priesteres)

‘Mambo’ Maria van Daalen (vodou priestess)

Wouter Welling, curator

Overhandiging van het eerste

PIérrot baRRà

of millions of Africans to Western

luis ruz reyes

Felix FaRfan

15 . 10

Welkomstwoord door Irene Hübner,

looks at the Western fascination

Your attendance would be very much appreciated

Pascale MoNNin

PátRicK Vilaire

Frantz Augustin ZèPHIRIN

Jose bedià

15 . 00

and martial arts

and its spiritual context, but also

MaRíà mAGdaleNá Campos-POns

Directie en medewerkers van het Afrika Museum nodigen u uit voor
de opening van deze tentoonstelling op zaterdag 18 april 2009.
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Roots & More – De Reis van de Geesten

Management and staff of the Afrika Museum would like to invite
you to the opening of the exhibition on Saturday 18 April 2009.
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