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We willen je ons nieuwste nieuws niet onthouden: de vertoning van The look of silence, het 
ophefmakende vervolg op het eerdere The act of killing van meesterregisseur Joshua Oppenheimer! Op 12 
mei gaan we 'm draaien in samenwerking met Concordia Film, Theater, Expositie. En zoals je van ons 
gewend bent, verzorgen we ook bij deze film een inleiding en nagesprek!

Zonnige groet,

Het Nasi-team

Alvast in de agenda: vertoning The look of silence, 12 mei - incl. 
inleiding

Op dinsdag 12 mei hebben we weer een Indische filmavond, ditmaal met Oppenheimer's The look of 
silence. Na het prijswinnende The Act of Killing (European Film Award, Oscarnominatie) vervolgt hij zijn 
onderzoek naar de Indonesische omgang met de massamoord op een miljoen (vermeende) communisten in 
1965 en 1966. Door de huidige regering van Indonesië worden de daders nog altijd gezien als helden, 
terwijl de feitelijke gebeurtenissen worden verzwegen.
De film gaat op indringende wijze in op de vraag: is het verleden het verleden?

De film sleepte tijdens het Filmfestival in Venetië meerdere prijzen in de wacht en maakte deel uit van de 
officiële selectie voor het Toronto Filmfestival.

Inleiding en nagesprek
Prof. dr. van den Muijzenberg verzorgt een inleiding bij de film en gaat in op het achtergrondverhaal van de 
nacht van 30 september op 1 oktober 1965 - een nacht die schokkende gevolgen zou hebben voor 
honderdduizenden mensen. Zij worden - terecht of onterecht - vervolgd en vermoord voor medeplichtigheid 
aan de generaalsmoorden. Geweld en propaganda voeren in de maanden die volgen op deze gruwelijke 
nacht de boventoon.
Dhr. van den Muijzenberg is verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam aan de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Sociologie en Antropologie.

Alvast inlezen en -kijken? Check dan de officiële website rondom de film!

The look of silence - inclusief inleiding en nagesprek door prof. dr. van den Muijzenberg
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Deze mailing wordt mede mogelijk gemaakt door:

dinsdag 12 mei 2015, 19.30 uur
Concordia, Oude Markt 15 in Enschede 
Entree € 10,- / Vrienden & donateurs Nasi Idjo € 8,-

Vrienden en donateurs van Nasi Idjo krijgen korting op deze vertoning en ontvangen een aparte 
mail met een speciale actiecode! Nog geen Vriend? Mail ons voor meer informatie!

Stichting Nasi Idjo is begin 2003 opgericht. We willen de Indische gemeenschap een gezicht geven en 
daarmee de Indische cultuur en identiteit levend houden door en voor de jongere generaties. Centraal staat 
het opzetten van diverse verdiepende activiteiten en projecten rondom het Indisch zijn, met dialoog en 
overdracht als stevige pijlers. Sinds maart 2004 is Nasi Idjo een stichting, de organisatie geniet vanaf 2013 
de ANBI status.

Klaar voor het echte werk? Steun ons en word donateur of Vriend van Nasi Idjo!
Mail ons voor meer informatie, info@nasi-idjo.nl.

Stichting Nasi Idjo - Janninksweg 72 - 7513 DM Enschede - E info@nasi-idjo.nl
nasi-idjo.nl - youtube.com/nasiidjo - en like ons op facebook!
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