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chaikhana
van 5 t/m 13 maart

5 maart
introductie avond, gratis entree

6, 8, 11, 12 maart
concerten € 7,50

9, 10, 13 maart
sessies  € 5.-

7 maart
thee ceremonie € 10,- incl. thee

passe-partout
€ 35,-

s.v.p. reserveren via

primitiveequations@gmail.com

aantal bezoekers gelimiteerd

Chaikhana wordt georganiseerd door 

PEQ in samenwerking met stichting 

outLINE en met financiële steun van 

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Stichting outLINE in Amsterdam zal tijdelijk worden omgetoverd 
tot ‘Chaikhana’, een oosters theehuis. Chaikhana verwijst naar 
de gelijknamige rust- en ontmoetingsplaatsen die liggen langs 
de legendarische zijderoute in Centraal Azië. Die eeuwenoude 
route van handelaren en pelgrims verbond China met Centraal-
Azië, Europa en het Midden-Oosten.

De Amsterdamse Chaikhana biedt een nieuwe kunstvorm. In een 
‘quantum leap’ belandt de bezoeker in een Centraal-Aziatisch 
theehuis, waar in een unieke sfeer, zowel op sociaal als op cultureel 
gebied van alles te beleven is. Men kan er een kommetje thee 
drinken, maar ook in een artistieke uitwisseling terecht komen. 
Met verschillende media en activiteiten worden etnologische en 
artistieke thema’s belicht.

De bezoeker wordt ondergedompeld in een rijkdom aan zintuiglijke 
impressies uit Centraal Azië. Indringende belevenissen in de vorm 
van film- en beeldprojecties, een tentoonstelling, soundscapes, 
verhalen, rituelen, muziek- en dansvoorstellingen. 

Aan deze Chaikhana nemen veel in Nederland gevestigde 
kunstenaars deel, uit verschillende delen van Oost-Europa en 
Azië. Hiermee zal de levende cultuur van de Centraal-Aziatische 
diaspora in Amsterdam zichtbaar worden gemaakt.

Chaikhana wordt georganiseerd door Primitive Equations, 
PEQ is een samenwerkingsverband van de in Amsterdam 
gevestigde Russische kunstenaars German Popov [OMFO] 
en Maxim Chapochnikov [DJ Goldfinger]. Chapochnikov is 
geluidskunstenaar, performer en entrepreneur; Popov is muzikant, 
producer en geluidskunstenaar. PEQ verzamelt en bewerkt 
antropologische en etnologische data: muziek, beeld, artefacten, 
etc. Deze data gebruikt PEQ als bron in “research performances”, 
en onderzoekt zo de archetypes van hedendaagse muziek en 
populaire cultuur.

www.myspace.com/primitiveeqations
www.windowtoeurope.eu 
www.outlineamsterdam.nl

chaikhana 

primitive equations [peq]
een samenwerkingsverband van 
german popov [omfo] en 
maxim chapochnikov [dj goldfinger]

opening zaterdag 6 maart [20.30 uur] door 
Hare Excellentie Mainura S. Murzamadiyeva 
ambassadeur van Kazachstan in Nederland

introductie door Willem de Ridder, verhalenverteller 
en radiomaker



vrijdag 5 maart entree gratis

 Divan-Chai introductieavond
17.00 uur
 Beelden van de Zijderoute, projecties

22.00 - 00.00 uur
 PEQ Primitive Equations djs
 
zaterdag 6 maart entree vanaf 20.30 u € 7,50

15.00 - 20.30 uur
 Prokudin-Gorsky
 zeldzame foto’s uit de 19e eeuw, projecties
 Centraal-Aziatische hapjes

20.30 uur
  Opening door Hare Excellentie Mainura 

S. Murzamadiyeva, ambassadeur van 
Kazachstan in Nederland

  Ensemble Mashrap van Kamil Abbas, 
concert Oeighoerse traditionele muziek en 
dans uit Noord-West China, Oost Turkestan

 Leden:  Gulendem Abas; vocaal, Erkin Mansurov; 
dutar/viool/vocaal, Maynur Hewir; ghidjek/
dans, Jawdat Yadikar; ney/dutar, Kamil 
Abas; rawap/tanbur, Erfan Abas; dap

22.00 - 00.00 uur
 PEQ Primitive Equations djs
 
zondag 7 maart entree gehele dag gratis

15.00 - 15.30 uur  [14.30 uur outLINE open]
  PEQ Primitive Equations sessie met 

presentatie muziekinstrumenten en artefacts

16.00 - 17.00 uur en 20.00 - 21.00 uur
 Tea Culture House, Thee Ceremonie
 deelname  € 10,- euro, svp reserveren!

21.00 - 22.00 uur 
 PEQ Primitive Equations djs

maandag 8 maart entree vanaf 20.00 u € 7,50

20.00 - 22.30 uur  [18.00 uur outLINE open]
 Internationale Vrouwendag
  
  Fay Lovsky [NL] 

leest poëzie voor van Rumi en speelt  
eigen muziek

  Albina Degtyareva [RU], concert
de leider van de groep Ayarkhaan uit 
Jakoetië Siberische mondharp en liederen

  Almagul Menlinbaeva [KZ]
videokunst en skypesessie

dinsdag 9 maart entree vanaf 20.00 u € 5,-

20.00 - 22.00 uur  [18.00 uur outLINE open]
 PEQ Primitive Equations djs
 Sessie webresearch. Youtubing
 Muziekvideoclips uit Centraal Azië

woensdag 10 maart entree vanaf 20.00 u € 5,-

20.00 - 22.30 uur  [18.00 uur outLINE open]
 PEQ Primitive Equations
 Nomaden cultuur en ritueel:
  -  Sensorama met wierookceremonie uit de 

sjamanisme lithurgie
 -  Siberische sjamanistische culturen, 

videoprojecties uit de Sovjet archieven

donderdag 11 maart entree vanaf 20.00 u € 7,50

20.00 uur  [18.00 uur outLINE open]
 Polaris, concert [RU/NL]
 Leden:  Albina Degtyareva [Siberië, RU]

Marynka Nicolai 
Maxim Chapochnikov [RU/ NL]

22.00 - 00.00 uur 
 Primitive Equations djs

vrijdag 12 maart entree vanaf 20.00 u € 7,50

20.00 uur  [18.00 uur outLINE open]
 OMFO, concert
 Leden:  German Popov [Ukr/ NL] 

Bakhtiyar Eibaliyev [Azer/ NL] 
Faiz Guzeinov [Azer/ NL] 
Dmytro Beloyartsev [Ukr/ NL] 
George Dzodzuashvili [Georgië] 
Dejan Zaric [Servië/ NL] 
Fay Lovsky [NL]

22.00 - 01.00 uur
 PEQ sessie

zaterdag 13 maart entree vanaf 20.00 u € 5,-

14.00 -15.15 uur  [13.30 uur outLINE open] 
 Sameena Khan van Project Kid
 kinderprogramma [5+]
 entree € 5,- per kind; ouders/ begeleiders gratis

16.00 - 17.15 uur
 Sameena Khan van Project Kid
 kinderprogramma [5+]
 entree € 5,- per kind; ouders/ begeleiders gratis

20.00 - 01.00 uur
 PEQ Primitive Equations djs
 Sluitingsceremonievoor het actuele programma zie 

www.myspace.com/primitiveequations


