
	

Museum Rotterdam presenteert: 
 

Zaterdag 1 juni | Verhalencafé 'Black Heritage' 
 

Rotterdam, 28 mei 2019 - Iedere eerste zaterdag van de maand vindt er 
in Museum Rotterdam een Verhalencafé plaats. Op zaterdag 1 juni staat 
het Verhalencafé in het teken van Black Heritage. Tijdens deze middag 
worden er verhalen van de Rotterdamse gemeenschap met Afrikaanse 
roots verteld. Van verhalen rondom Keti Koti Rotterdam tot short-stories 
rondom Kabra Neti en de Black Achievement Month, het passeert 
allemaal de revue tijdens het Verhalencafé ‘Black Heritage’.  
 
‘Cultuur komt voort uit hoe mensen met verschillende achtergronden 
samenleven; alle gewoontes, regels en tradities. Alles wat we belangrijk en 
waardevol vinden om door te geven aan volgende generaties noemen we 
erfgoed, dit doen we samen. Tijdens het komende Verhalencafé horen we de 
verhalen die horen bij onder meer Dia di Tula, de Funana en Morabeza 
records. Allemaal delen van onze Rotterdamse cultuur en opgenomen in het 
Echt Rotterdams Erfgoed", aldus Nicole van Dijk projectleider Echt 
Rotterdams Erfgoed.  
 

Let's Talk, Learn & Celebrate op zaterdag 1 juni tijdens de Black Heritage 
editie van het Verhalencafé!  

 
Datum: zaterdag 1 juni 
Tijd: 14:00 - 16:30 uur 

vrije inloop: toegang, deelname en koffie & thee gratis! 
Locatie: Museum Rotterdam, Rodezand 26, Rotterdam 

 
--- 

 
Noot voor de redactie 

Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 

 
 

 
 

Over Museum Rotterdam 



	

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische 
collectiestukken en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van 
de stad en haar bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige 
metropool. Een unieke combinatie die gedurfde exposities en impact 
oplevert, in het museum en in de stad. Museum Rotterdam, het meest 
Rotterdamse museum ter wereld.  

 
Over Echt Rotterdams Erfgoed 

Museum Rotterdam vertelt, naast de verhalen van toen, ook de verhalen van 
nu. Dit gebeurt o.a. aan de hand van portretten van 'echte' Rotterdammers 
die het actuele verhaal van de stad vertellen. Deze hedendaagse collectie 
noemen we: Echt Rotterdams Erfgoed. Van Rotterdam Noord tot ver in Zuid; 
overal kom je personen, bedrijven en objecten tegen die op hun manier een 
belangrijke bijdrage leveren aan de stad. Het Verhalencafé is onderdeel van 
Echt Rotterdams Erfgoed. 
 

Over Keti Koti Rotterdam 
Keti Koti Rotterdam is een festival dat sinds 2013 jaarlijks op 1 juli wordt 
georganiseerd door drie partners: Gedeeld Verleden Gezamenlijke 
Toekomst, Keti Koti Connect en Kabra Neti. 
 
 
 
 


