Mission Statements Tour: Addis Ababa - Maputo - Johannesburg: 8 - 19 March 2012
Na de succesvolle première van Mission Statements – the architecture of Dutch diplomacy op het Architectuur Filmfesval Roerdam, organiseren de makers van 8 tot 19 maart 2012 een excursie naar twee van de
vier ambassades uit deze spraakmakende ﬁlm. Met een groep van 20 tot 30 Nederlandse architecten, planners, ontwerpers en ﬁlmmakers wordt in twaalf dagen jd een culturele expedie door Afrika ondernomen.
De reis begint in de diplomaeke hoofdstad van Afrika, Addis Abeba (Ethiopië). De spectaculaire Nederlandse ambassade van Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek zal uitgebreid worden bezocht. Onder
begeleiding van lokale architecten verkennen we de stad en bezoeken we gebouwen en pleinen uit de jd
van Haile Selassie en Mussolini. De opvallende aanwezigheid van Chinese aannemers en ontwikkelaars in
deze stad duidt op nieuwe economische verhoudingen in Afrika.
Vervolgens vliegen we naar Lalibela, waar we de 800 jaar oude, uit rotsen gehouwen Ethiopisch-orthodoxe
rotskerken bezoeken. Dit UNESCO werelderfgoed is een belangrijke referene in het ontwerp van de Nederlandse ambassade. Op zondagochtend zal bij zonsopgang de hoogmis worden bezocht in deze kerken, die
nog steeds een belangrijk religieus centrum in Ethiopië zijn.
De volgende bestemming is het mondaine Maputo. Deze modernissche stad in de voormalige Portugese
kolonie Mozambique, was onder de dictatuur van Salazar een vrijplaats voor kunstenaars en intellectuelen.
De meest bekende van deze dissidenten is de architect Pancho Guedes. Op meesterlijke wijze hee hij Afrikaanse kunst met de architectuur van de moderne beweging gecombineerd in een groot aantal gebouwen
in deze stad. Uiteraard zal de Nederlandse ambassade van Claus en Kaan worden bezocht.
We reizen over land naar Zuid Afrika; onderweg bezoeken we het beroemde Kruger Naonal Park. We overnachten in huen en tenten in Lower Sabie Restcamp en gaan in een vroege ochtendwandeling op zoek
naar leeuwen en olifanten.
De reis eindigt in de explosief groeiende metropool Johannesburg. We verblijven in het hippe Melville, een
groene wijk vol galeries en restaurants. Onder begeleiding van lokale architecten en onderzoekers worden
excursies georganiseerd naar onder andere de township KwaThema en de Ethiopische wijk in het Central
Business District: gebieden waar allerlei nieuwe economische en sociale ontwikkelingen plaats vinden die
kenmerkend zijn voor Zuid Afrika als opkomende wereldeconomie.
De reissom bedraagt € 3.676,00 per persoon op basis van een gedeelde kamer (meerprijs eenpersoons
kamer: € 445). Dit bedrag is inclusief vliegckets, hotelovernachngen, lokaal vervoer, entree, rondleidingen en een aantal diners. Inschrijving sluit op 21 december 2011.
Voor vragen en inschrijving: info@missionstatements.nl of +31 73 614 77 25.
Jord den Hollander / Joep Mol

Mission Statement Tour: 8 ‐ 19 March 2012
Preliminary Program d.d. 29‐11‐2011
day

date

time

place

activity

Thursday

08 March 2012 10.10 Amsterdam
21.30 Addis Ababa

departure flight KL545 to Addis Ababa (duration 9:20)
arrival in Addis Ababa (time difference Amsterdam + 2:00)

Friday

09 March 2012 9.30
12.30
14.00
16.00
18.00

departure guided tour Addis Ababa
lunch
lecture at Museum
screening and debate Mission Statements
dinner at sportsclub Juventus

Saturday

10 March 2012 7.30
9.30 Lalibela
14.00
18.00

departure flight ET122 to Lalibela (duration 2:00)
arrival in Lalibela
guided tour Lalibela Ethiopian orthodox rock hewn churches
dinner

Sunday

11 March 2012 11.55
13.55 Addis Ababa
15.00
18.00

departure flight ET123 to Addis Ababa (duration 2:00)
arrival in Addis Ababa, transfer to embassy
guided tour embassy
dinner at restaurant Castelli's

Monday

12 March 2012 8.50
13.30 Maputo
18.00

departure flight ET819 to Maputo (duration 5:40)
arrival in Maputo (time difference Amsterdam +1:00)
dinner at restaurant Costa do Sol

Tuesday

13 March 2012 9.30
12.30
14.00
16.00
18.00

departure guided tour Maputo
lunch
guided tour embassy
screening and debate Mission Statements at courtyard embassy
dinner at restaurant Zambi

Wednesday

14 March 2012 9.30
12.30
16.00
18.00

departure guided tour works of Pancho Guedes
lunch
lecture
dinner

Thursday

15 March 2012 8.00
12.00
15.00 Krugerpark
18.00

departure bus to South Africa
arrival at Malelane Gate Kruger National Park
arrival at Lower Sabie restcamp
dinner

Friday

16 March

Saturday

17 March 2012 9.00
12.30
14.00
18.00

guided tour Kwa Thema township
lunch
guided tour Ethiopian Area Central Business District
dinner

Sunday

18 March 2012 9.00
18.00
20.00
23.50

free program
dinner
departure to airport
departure flight KL592 to Amsterdam

Monday

19 March 2012 10.15 Amsterdam

arrival at Schiphol Airport

6.00
guided morning walk Kruger National Park
11.00
departure to Johannesburg
17.00 Johannesburg arrival at Johannesburg, guesthouses in Melville area
18.00
dinner
20.00
lecture at University Witwatersrand

