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Het Amsterdams Andalusisch Orkest presenteert fotoboek: Tangier – een mediterraan 
knooppunt van alle kanten bekeken 

  

Tanger is een gemoedstoestand. De stad ligt aan de bovenste punt van Afrika, met haar ziel in 

de Maghreb en haar blik op Europa, al eeuwen een kruispunt van culturen. In het 

fotoboek Tangier stuiten fotografen Guus Dubbelman (NL), Hicham Gardaf (MA/GB), 

Karima Maruan (MA/NL) en Robin Vermeulen (NL) op verschillende facetten van een stad 

die altijd in beweging is; ze leggen momenten vast in de medina, de bossen langs het strand, 

de kale nieuwe buitenwijken. Samen met schrijver Rodney Bolt (NL/ZA) vertellen ze het 

verhaal van een stad die diep in het verleden is geworteld, maar nu door snelle veranderingen 

wordt opgeschud en onzeker tast naar de toekomst. Een stad die je vooral grijpt op een manier 

die je nooit helemaal kunt uitleggen. 

  

Dit fotoboek, met een reizende tentoonstelling en publieksprogramma, is een initiatief van het 

Amsterdams Andalusisch Orkest – een creatief platform dat voortbouwt op het rijke muzikale 

erfgoed van Al-Andalus en dat verbindt met hedendaagse stromingen. Het project is een 

samenwerking met Meervaart Theater, Rose Stories, No Man’s Art Gallery, Mahal Art Space 

en Think Tanger en wordt ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Amsterdam en VSBfonds.   

  

Over de auteur en fotografen 

Rodney Bolt is een auteur die de wereld is rondgetrokken voor zijn reisverhalen, die zijn 

gepubliceerd in internationale kranten en tijdschriften. Hij schrijft ook historische biografieën 

en misdaadromans die zich afspelen in Amsterdam.  

Guus Dubbelman is een freelance fotograaf met een lange staat van dienst en een wereldwijde 

blik. Zijn werk verschijnt vooral in de Volkskrant, maar bijvoorbeeld ook in Nieuwe 

Revu en Vrij Nederland.  

Hicham Gardaf is een documentaire fotograaf die woont en werkt in Tanger en Londen. Hij 

zoomt vaak in op de stedelijke vernieuwing in zijn geboortestad. Zijn werk is opgenomen in 

collecties als de Bibliothèque Nationale de France en het Marrakesh Museum for Photography 

and Visual Arts.  

Robin Vermeulen is museoloog, cultuureducator en fotograaf. Hij verblijft nu in Amsterdam, 

na een tijd in Tanger te hebben gewoond waar hij betrokken was bij een reeks culturele 

projecten. 

  

Titel: Tangier – een mediterraan knooppunt van alle kanten bekeken 

Talen: Nederlands, Engels, Arabisch 

ISBN: 9789090327679 

Productvorm: hardcover 

Aantal pagina’s: 114 

Afmetingen: 23x23 cm 

Uitgever: Stichting Amsterdams Andalusisch Orkest 

Prijs: € 19,95 

www.facetsoftangier.com 

Gelimiteerde oplage van 500 exemplaren, beschikbaar in alle fysieke en online boekhandels 
 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9ksiibQxFpOYLRTi-2BPXTtGEVTdKTjyxwBhL7FEba4ZKNrK1c_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORITjs-2FyeGd0r84eROHiblqAIl8ezqGm164ZE8cF9M0xDvpruIZclWLizKx4TJBgDeQ3TJfEgxdjVBS9zem33ywJLPTEFs2x-2BX6D113aTZR9RgDiSOFgzbfV1tW9DyMKhhQBsMqYet8-2B7jOqxfcaCWQ9tAW1Sw107lj89THyEhM72ZS0uTyDSMYkAbQmGrJdy4sE1IG1vBgOgPZ6-2BQEeMghyvTD8fmsQASM8sdYTH1VdVUzLbJ-2FJA0IqIft3iNRycNp2Mo04X6Ci-2FY8bV5GcQMRxwdCI8LewRkqGjv3lG5V9GqGwqMzPqhmkVP2bnP5OkqcPI-2FiZteSWW3tMp73-2FYGAs-3D

