TIPS tijdens corona-tijden

Virtuele lees- en kijkgroep over racisme,
interlevensbeschouwelijke dialoog en migratie (deel 1)
Het verplicht moeten thuiszitten, geeft mogelijkheden om af en toe eens dingen te doen
waar we gewoonlijk niet aan toe komen. Zo kunnen we eindelijk eens tijd maken voor dat
ene boek of die tv-serie die ons zo interessant lijkt. ORBIT geeft voor deze corona-tijden lees-,
luister- en kijktips die raken aan onze thema’s.

We bieden je enkele mogelijkheden aan om samen met anderen in gesprek
te gaan:


Start zelf een gespreksgroep met enkele kennissen of vrienden via een online platform
naar keuze.
Heb je geen mensen in je omgeving met wie je een gespreksgroep kunt beginnen?
Mail een bericht naar info@orbitvzw.be en zet daarin rond welke van de
onderstaande tips je met anderen wil uitwisselen. Geef ons de toestemming om
ervoor te zorgen andere geïnteresseerden met jou in contact te brengen. Je kan je
vraag ook chatten langs onze facebookpagina @ORBITvzw.



Schrijf je liever een bespreking of een recensie om anderen aan te moedigen? Stuur
ons je verhaal en wij publiceren het.

Dit zijn onze tips – deel 1
Over racisme en discriminatie


Dear White People (Netflix)
Een leerstuk over hedendaagse raciale relaties in de V.S., vermomd als campuscomedy. Razendsnelle, ongemakkelijke conversaties gedragen door een talentvolle
zwarte cast. (serie)

•

"Witte onschuld" van Gloria Wekker
In 'Witte onschuld' onderzoekt en beschrijft Gloria Wekker een centrale paradox in de
Nederlandse samenleving: de passie en agressie die ras oproept, terwijl het bestaan
van ras en racisme tegelijkertijd in alle toonaarden wordt ontkend. (boek)



Vijf mythen over islamofobie, van antropoloog Martijn De Koning (gepubliceerd door
Kif Kif) (Beschikbaar voor e-readers)
In de maatschappelijke debatten rond racisme en discriminatie roepen weinig
woorden zo’n hevige reacties op als het woord ‘islamofobie’. Dit kleine, krachtige
boekje is bijgevolg meer dan op zijn plaats. Het tilt de discussies over de thematiek op
een hoger niveau. (e-boek)

Over migratie


A moment in the Reeds
Wanneer Leevi van zijn buitenlandse studies terugkomt in Finland en er zijn vader
bezoekt, ontmoet hij Tareq, een Syrische vluchteling die het huis van de familie
renoveert. Een romantisch drama over de ervaringen van etnische en seksuele
minderheden in Finland. (film)



Peacecraft (PC)
Pax Christi stelt de game uitzonderlijk en tijdelijk gratis beschikbaar in ruil voor het
invullen van een korte vragenlijst. Je stapt in de schoenen van de Syrische Sara of de
Afghaanse Mohammed en beleeft hun vlucht naar een veiliger heenkomen. (spel)



“Ballingen, buren en buitenlanders. De vreemdeling in de Bijbel” van Rieuwerd
Buitenwerf.
Het boek gaat in op de positie van vreemdelingen in de Bijbel, aan de hand van
fragmenten. Elk van die fragmenten heeft een toelichting en sluit af met een aantal
vragen. (boek)

Over interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog


“1001 manieren om jood of moslim te zijn” van Rachid Benzine en Delphine Horvilleur.
Een liberaal-joodse rabbijne en een islamoloog gaan het gesprek met elkaar aan
over hun beide tradities, Over verschillen en overeenkomsten, over traditie en
vernieuwing. (boek)



Johannespassie door Collegium Vocale Gent:
Nog tot 13 april online te bekijken in deze uitvoering. Muziek raakt ons. Dit muziekstuk
vertelt het paasverhaal. Het is minder bekend dan de Mattheüs Passion, maar volgens
sommigen “nog mooier”. (concert)

CONTACT: info@orbitvzw.be

