Een greep uit de reacties op het evenement Reading Gilgamesh op 20 maart 2016:


Wat een mooi programma was het! Hartstikke goed. Proficiat! (bezoeker)



Wat een bijzondere bijeenkomst was het, het heeft ons verrast, in positieve zin wel
te verstaan! De tijd vloog voorbij, en ik ben weer wat wijzer en cultuur rijker
geworden. wow… (bezoeker)



Dank voor de mooie middag, het was heel leuk om er te zijn. Mocht zich weer een
gelegenheid aandienen, dan doen we graag weer mee. (deelnemer)



Wat een prachtige voorstelling was het. (bezoeker)



Ik vond het prachtig! (bezoeker)



Ik heb me gruwelijk vermaakt gisteren. Veel dank aan de organisatie en alle
bijdragen! (deelnemer)



Performing dance on poetry in the Gilgamesh festival, was a delight! It was a very
beautiful event. Not only was the making a pleasure: to work with Nafiss Nia, very
closely and intensely on a text, on the different interpretations, but also the
movement creation process. It took time and energy but the result you could see:
each couple artist-poet had a unique universe of its own and yet the common thread
of Gilgamesh was to be felt. I really appreciated all the differences, such a richness!
Also the whole team of Granate was super sweet and supportive, thanks all!
(deelnemer)



Ik vond het prachtig. Wat weten mensen er iets moois van te maken, van zo'n
eeuwenoud gedicht (dat natuurlijk nog altijd belangrijke thema's bevat). Ik vond elke
voordracht wel mooi, de manier waarop mensen het poogden aanschouwelijk te
maken. Mijn indrukken zijn te veel om op te noemen. Afijn, ik vond het dus prachtig,
en ik hoop dat het volgend jaar weer plaats zal vinden. (bezoeker)

Heb je een suggestie, wil je bij ons vrijwilligerswerk doen,
wil je Vriend worden van Granate, wil je meedoen aan een
van onze evenementen? Schrijf ons: info@stichtinggranate.nl

