
 

 
 
 
Festival Focus op Roemenië in Deventer 15 november – 15 december 2019 
 
Dit jaar vieren wij 30 jaar vriendschap en samenwerking tussen Deventer, de stad Sibiu en de 
Roemeense gemeenschap in Nederland. 2019 is het jaar waarin het 30 jaar geleden is dat de 
omwentelingen in Centraal- en Oost Europa (waaronder Roemenië) plaatsvonden. Het is ook het jaar 
dat Roemenië van 1 januari tot 30 juni voorzitter was van de Europese Commissie en de EU Top 
organiseerde in Sibiu. Sibiu draagt bovendien in 2019 de titel 'Gastronomische Regio van Europa'. 
 
De deelnemers zijn o.a. leerlingen, studenten en docenten van scholen en onderwijsinstellingen uit 
beide regio’s/landen, variërend van basisonderwijs tot universitair onderwijs. De creatieve sector 
neemt deel met o.a. film, fotografie, beeldende kunst, lezingen en muziek. 
 
In een gevarieerd programma zal een aantal culturele, educatieve en economische evenementen 
plaatsvinden. Hiermee willen we de samenwerking versterken, een completer beeld geven van (het 
moderne) Roemenië en de bijdrage van Deventer aan de samenwerking tussen Nederland en 
Roemenië benadrukken. 
 
In de “Roemenië week” neemt tussen 5 en 10 december 2019 een delegatie uit Sibiu deel aan het 
programma met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de culturele sector, de lokale 
en provinciale overheid en NGO’s. 

Cultuur 

Het cultuurprogramma met o.a.:   

 Kleine tentoonstelling Deventer-Roemenië 1989-2019 – 15 november tot 15 december in 
Publieksruimte stadhuis Deventer. Vrije toegang. Impressie van de vriendschap en samenwerking 
tussen Sibiu en Deventer en de Roemeense gemeenschap in Nederland.  
Meer info stichting NetSib www.netsib.nl 
 

 Foto project 30 portretten Deventer-Roemenië 1989-2019 door fotografen Iulia Scrob uit 
Sibiu en Viorica Cernica uit Deventer 
30 fotoportretten van Nederlanders en Roemenen, wiens leven werd beïnvloed en/of veranderde 
door de verbinding tussen Deventer en Sibiu vanaf december 1989. Digitale expositie vanaf 15 
november www.netsib.nl  www.viorica-cernica.com  https://www.facebook.com/iuliaphoto/ 
 

 Foto project “1.000 Portraits on tour in Deventer” door fotograaf Rares Helici uit Sibiu  
Rares Helici, fotograaf uit Sibiu, fotografeerde 1.000 inwoners van Sibiu in zwart-wit. Hij zet dit 
project voort in Deventer op zaterdagmiddag 7 december in het Havenkwartier, Kunstenlab. 
https://www.facebook.com/rares.helici.photography/  
 

 Concert Cvartetul Moldavia (Roemeense volksmuziek) – zaterdag 16 november, aanvang 14.30 
uur in Woon- en Zorgcentrum Humanitas (Artius Cultuurpodium Keizerslanden). Vrije toegang. 
https://fo-fo.facebook.com/events/wereldlokaal/cvartetul-moldavia/343686759587300/  
 

 Lezing “Roemenië vrij” door Jan Willem Bos, winnaar van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 
2019 – donderdag 21 november, aanvang 16.00 uur in de Bibliotheek Deventer, theaterzaal. Vrije 
toegang. https://janwillembos.nl/  
https://www.bibliotheekdeventer.nl/actueel/agenda/1588-lezing-roemenie-30-jaar-vrij  
 



 Dubbelconcert DUMItRIO ‘Proverbe’ & Alex Simu Quintet ‘Echos of Enescu’ – donderdag 21 
november, aanvang 20.00 uur in Het Penninckshuis. Entree 15 euro (studenten 10 euro). 
Kaartverkoop via de Deventer Schouwburg  
https://deventerschouwburg.nl/programma/dubbelconcert-dumitrio-alex-simu-quintet  

 

 Verhalen vertelavond met Oriana van der Sande en Teodora Ionescu – vrijdag 29 november, 
aanvang 20.00 uur in de Hip, Deventer, theaterbar de Verdieping. Vrije toegang. 
https://www.facebook.com/teodora.e.ionescu https://www.facebook.com/storiana.nl  

 

 Roemenië Festijn – informatief en feestelijk programma met speciale gasten, o.a. de 
Roemeense ambassadrice in Nederland – zaterdag 7 december, aanvang 19.30 uur in het 
Kunstenlab, Deventer. Vrije toegang. www.netsib.nl  

 
 Concert Ciprian Dancu & Rien Wulffraat (Roemeense en Nederlandse muziek) – zondag 8 

december, aanvang 14.30 uur in Woon- en Zorgcentrum Humanitas (Artius Cultuurpodium 
Keizerslanden). Vrije toegang. 

 
 Live onderzoeksperformance “In Search of Democracy 3.0” stichting Nieuwe Helden met 

o.a. Lucas de Man – maandag 9 december, aanvang 16.15 uur, Saxion Studium Generale, 
Handelskade Deventer, centrale hal en theaterzaal. Vrije toegang. 
https://www.saxion.nl/events/2019/november/studium-generale-in-search-of-eu-democracy-3.0  
https://stichtingnieuwehelden.nl/project/in-search-of-democracy-3-0/  

 
 SPOTLIGHT: ROMANIA on tour in FILMHUIS DE KEIZER DEVENTER – vrijdag 13 december, 

zaterdag 14 december en zondag 15 december. Filmhuis de Keizer, Deventer. Kaartverkoop via 
Filmhuis de Keizer; https://www.filmhuisdekeizer.nl/    

Onderwijs 

In het programmadeel onderwijs wordt o.a. aandacht besteed aan studieprojecten, gerelateerd aan 
de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN, ook wel de Global Goals genoemd.  

Voorbeelden daarvan zijn: 

 het bevorderen van duurzame en inclusieve economische groei; 
 volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen; 
 het zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen. 

De projecten dragen lokaal bij aan duurzaamheidsdoelstellingen en sluiten aan op initiatieven als 
Deventer4GlobalGoals. 

Verder wordt aandacht besteed aan uitwisselingen van studenten en de uitwisseling van kennis via 
workshops voor studenten en docenten. Ook vinden netwerk- en sociale events plaats, in 
samenwerking met studenten uit Roemenië en andere Oost-Europese landen o.a. 

6e Netwerk Evenement van LSRS Nederland (The League of Romanian Students Abroad, The 
Netherlands) - vrijdag 15 november 17:00 uur locatie: Gasfabriek (Ondernemershuis), 
Zutphenseweg 6b, Deventer. Thema: kwaliteitsonderwijs in perspectief van Global Goal 4. Info: 
https://www.facebook.com/events/478991222702967/ 

Economie 

In het programmadeel economie wordt een handelsdelegatie uit de stad Sibiu en haar regio in 
Deventer verwelkomd. Trade Office MKB Deventer heeft daartoe bedrijven en vertegenwoordigers 
van overheden en businessclubs uitgenodigd. Het doel is om door wederzijdse kennismaking, 
matchmaking en bedrijfsbezoeken, handelscont(r)acten te sluiten, agentschappen en 
distributiekanalen op te zetten tussen Roemeense en Nederlandse ondernemers en bedrijven in 
Deventer en Oost-Nederland. 



Organisatie Focus op Roemenië: stichting NetSib, in samenwerking met de gemeente Deventer, 
Roemeense en Nederlandse partners. 

Meer info op: www.netsib.nl, www.facebook.com/stichtingnetsib en op de websites en social media 
van de deelnemende partners. 

 


