Verre Culturen Delft
Informatie: www.verreculturendelft.nl

E-mail: postmaster@verreculturendelft.nl

Rekening: NL55INGB0003010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft

Datum en tijd: maandag 2 mei 2016 om 20.00 uur
Locatie: Delftstede, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
Entree: Toegang voor leden van de vereniging is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders
van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00.

Veerle Ackerstaff: Geadopteerd door de Nuoso clan in Zuid West China
Veerle Ackerstaff, geboren (1984) en getogen te Breda, had als kind al de drang om de wereld te
ontdekken. Op jonge leeftijd droomde ze over de witte toppen van het Himalayagebergte. Deze droom
heeft haar nooit los gelaten en op haar achttiende vertrok zij naar China. Op weg naar Tibet kwam ze
langs Lijiang, een pittoresk stadje in Zuidwest China aan de voet van de Himalaya. Hier ontmoette ze
Anzi Aku, een Nuosu man uit het hart van China’s Wilde Westen. Hij nam haar mee naar zijn clan hoog in
de bergen. Na een jarenlange strijd voor acceptatie door de clan is Veerle uiteindelijk, als eerste
buitenstaander ooit, opgenomen en heeft zij als geadopteerde Nuosu de afgelopen tien jaar geleerd over
de rituelen, sjamanen en soms ondoorgrondelijke gebruiken van deze inheemse stam.
Tijdens de lezing op zal Veerle vertellen over de verschillende etnische minderheden die in Zuidwest
China leven. Hierbij zal zij het hebben over de verschillende koninkrijken waaruit Zuidwest China
bestond, de invloed die Mao en zijn Rode Leger heeft gehad op deze etnische groeperingen en de
culturen van de grootste minderheden in dit gebied. Gedurende de tweede helft van de lezing zal de
nadruk liggen op de Nuosu cultuur. Aan de hand van kleurrijke anekdotes, muziek, film en realia wordt u
meegenomen naar de wereld van sjamanen en het leven in een Nuosu clan.

Veerle en haar Nuosu gezin

