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Nobody kNows about persiaN cats
Film van Bahman Ghobadi over muziekcensuur in Iran

• debat met o.a. Hoofdrolspelers eN freemuse over muziekceNsuur

• optredeN Hoofdrolspelers (take it easy Hospital, zie programma 3 maart)

take it easy 
Hospital

iraanse underground / indie pop

•
braiNpower

•
aNgelo pardo
finalist so you think you can dance 2009

presentatie cd  

listeN to tHe baNNed 
door freemuse



Een stem, een instrument, een lied, een compositie. Voor het maken 
en laten horen van muziek heb je niet meer nodig, zou je misschien 
denken. Maar er is nog iets dat onmisbaar is: de vrijheid om dit te 
doen. Die vrijheid is lang niet overal vanzelfsprekend. Veel musici 
krijgen te maken met censuur, of worden gevangen gezet omdat hun 
overheid ze als bedreigend ziet. 

Op Music Freedom Day vragen betrokkenen wereldwijd aandacht voor muziekcensuur en 
de musici die hiervan de gevolgen ondervinden. Music Freedom Day vindt ieder jaar plaats 
op 3 maart en is in het leven geroepen door Freemuse, de internationale mensenrechten-
organisatie voor musici. In 2010 organiseert MusicForce de dag in Den Haag. De stad van 
het internationale recht is de natuurlijke thuisbasis voor Music Freedom Day in Nederland. 
Het programma op 3 en 4 maart laat muziek horen die door censuur het zwijgen is opge-
legd en maakt duidelijk dat wereldwijde betrokkenheid noodzaak is.

www.musicforce.org

music
freedom 
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2010

paard vaN troje                       www.paard.nl, T 070 3601 838

woensdag 3 maart 2010 • kleine zaal
20.00 opening met de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger en 

presentatie door Ole Reitov (programmamanager Freemuse) van de cd Listen to 
the banned, met muziek die in de landen van de betreffende musici is verboden. 
(19.30 zaal open)

20.30 take it easy Hospital met de Iraanse musici uit de film Nobody Knows About  
Persian Cats (zie programma 4 maart); met onder andere Human Jungle, dat  
in Frankrijk hoog in de hitlijsten terechtkwam.

21.15 brainpower, Nederlandse onbegrensde rap

22.15 angelo pardo, rap dance met grenzen (22.30 einde programma)

filmHuis deN Haag          www.filmhuisdenhaag.nl, T 070 3656 030

doNderdag 4 maart 2010
19.00 film Nobody knows about persian cats (Bahman Ghobadi) over muziekcensuur in 

Iran. Claustrofobische roadmovie langs de underground music scene van Teheran, 
met underground in de meest letterlijke zin van het woord.

21.00 debat over muziekcensuur, het recht op cultuur en mensenrechten, o.l.v. Frénk van der 
Linden. Deelnemers: Ashkan Kooshanejad & Negar Shaghaghi (de naar Londen 
uitgeweken musici uit Nobody Knows About Persian Cats), Ole Reitov (programma-
manager Freemuse) en Jochem de Groot (ws., beleidsadviseur mensenrechten  
ministerie van Buitenlandse Zaken). Voertaal is Engels.

21.40 take it easy Hospital, muziek van Ashkan Kooshanejad & Negar Shaghaghi  
(22.00 einde programma)
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