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Uitnodiging RECITAL IRAANSE MUZIEK met SERVAS gasten 

 

 
Vorig jaar waren verschillende leden van SERVAS B&Lux op reis in Iran. Elk apart, in een ander 
traject, de enen in de lente, de andere in de herfst, maar allen zijn het hierover eens: overal 
ontmoetten we bijzonder lieve, gecultiveerde mensen in een zeer gastvrij, een veilig en bovenal een 
prachtig land. Wat een cultuur! Wat een natuur! We spraken met veel mensen, dat was 
onvermijdelijk en zeer aangenaam, samen gegeten of thee gedronken. We werden uitgenodigd voor 
een etentje thuis, de enen voor een huisconcertje anderen voor een stadsbezoek, sommigen gingen 
wandelen in het Alborz gebergte met Iraanse vrienden, overnachtten bij SERVAS-leden in Karaj, 
nabij Teheran en Rasht, nabij de Kaspische Zee.  Kortom onvergetelijke momenten. 
 
Het toeval wil dat het SERVAS-bevriend koppel, Puneh en Mehran, zij muzikante en hij ingenieur, 
eind april naar Finland komen.  Puneh heeft een beurs gekregen van de universiteit in Helsinki om 
daar op te treden. Met hun visum kunnen zij vrij in de landen van de Schengenzone reizen, wij wilden 
hen graag terugzien en dus zochten we een mogelijkheid om in België een optreden te organiseren. 
Johan Raeman (interviewer-coördinator voor Oost-Vlaanderen) vond in Gent twee opportuniteiten, 
beide met een humanitair doel: Puneh is immers bereid op te treden ten voordele van de vzw 
AKOUYO (www.akouyo.org ) die zich inzet voor een betere toekomst voor weeskinderen en hun 
familie in Togo. 

 
 

26 april 20h30, MUZIKANTENHUIS in Dampoortstraat 52, Gent.   
Puneh ZAREI SEFID DASHTI met Santoor-performance, een bijzonder mooi 
klinkend snaarinstrument uit de oude en rijke Perzische muziekcultuur.  
Mustafa, van MUZIKANTENHUIS bespeelt de Saz, een Turkse traditionele 
gitaar. 
 
27 april 20h30, NIEUWLAND 27, Gent, bij Martine en Marcel, die een grote 
interesse en sympathie hebben voor de Iraanse muziek, de poëzie en de film. 
Optreden van Puneh ZAREI SEFID DASHTI op Santoor.  
  
De opbrengst van beide avonden gaat integraal naar de vzw AKOUYO.  Je kunt je aanwezigheid 
bevestigen door vooraf €10 te storten op rekening: AKOUYO, BE91750684171676 met vermelding 
van je naam/jullie namen; dat zorgt ervoor dat Johan Raeman ongeveer weet hoeveel mensen 
aanwezig zullen zijn.  Je kunt natuurlijk ook ter plaatse betalen. 
 

 


