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Space101

Space101 is een kleine projectruimte die
de Chinese cultuur toont via persoonlijke
verhalen en projecten. Via 101voor010
open ik mijn wereld voor iedereen die
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik
ook sociaal maatschappelijk betrokken,
dus berichten vanuit deze hoek zullen
eveneens regelmatig een plek krijgen in
101voor010.



Fenmei (fenmei@space101.nl)

Terugblik op RCNY 2019
Volgens de Chinese jaartelling is het jaar 4716
eindelijk ingegaan. In Rotterdam hebben we
het groots gevierd met activiteiten op diverse
locaties. Zelf heb ik vooral meegewerkt aan
het tot stand komen van de viering in het
Wijkpark van West-Kruiskade, de beschilderde
varkens in de straten en het zakelijke diner
in Museum Rotterdam dat tevens ook de
openingsevenement was van het festival. Ook
heb ik meegewerkt aan een aanvulling op de

tentoonstelling ‘Rotterdammers en hun stad’ in
Museum Rotterdam, inclusief die 2 gigantische
draken op de ramen van de museum, gemaakt in
de stijl van Chinese knipkunst.
Daarnaast ben ik ook erg trots dat ik wederom
mijn steentje heb bijgedragen om Chinees
Nieuwjaar weer beetje bij beetje terug te laten
keren op Katendrecht. Onze befaamde en
jaarlijkse Chinees Nieuwjaar familiefondue-

feest in Verhalenhuis Belvédère was weer
heel lekker en goed vol van gezelschap. Mijn
dank gaat uit naar de organisatie van Chinees
Nieuwjaar SFCR, Vivre Productions,
Museum Rotterdam en Shinji Entertainment
voor een fijne samenwerking.
Foto's door Fenmei Hu en Joop Reijngoud.

TIPS
Museumnacht Rotterdam 2019

Tijdens Museumnacht serveer ik vanaf 21:00
uur in Verhalenhuis Belvédère een Chinese
proeverij van ‘midnight snacks’ in Belvédère’s
Volkskeuken.
Daarnaast is er in de Luisterlobby een (luister)
expositie met portretten & podcasts van
Rotterdammers geboren in Estland. Frank
Mesdag is hier voor één nacht de gastheer in
de Estoniabar revisited, het zeemanscafé &
-pension van zijn (over)grootvader.
De Iraanse schrijver op de vlucht, Hamed
Ahmadi leest voor – in zijn gastenverblijf op de
bovenste etage – uit zijn nieuwste boek in Farsi én
in Nederlands. Je kunt je laten portretteren door
kunstenaar Arjeta Mala (Kosovo/Rotterdam)
en een preview krijgen van de nieuwe expositie
Mahina, ode aan de Molukse vrouw.
Of duik in de opnamestudio met een vriend of
vriendin met Marokkaanse roots, dwaal door
het Elenbaashuis Museum – in wording – langs
de sporen en verhalen van de kunstenaar Wally
Elenbaas en zijn joodse vrouw, de fotografe
Esther Hartog.

Tea & Dumplings in Space101
Vanaf maart start ik een nieuw project in
Space101. Hierbij kunnen bezoekers niet alleen
hun ogen en oren te goed doen aan verhalen,
maar ook hun buik aan eten. Tea & Dumplings is
precies wat ik ga serveren. Dumplings die ik van
mijn oma heb leren maken en nog steeds mijn
favoriete hap Chinees eten is. Dit wil ik graag
met iedereen delen. Daarom serveer ik elke
vrijdag tussen 11:00 en 13:30 uur dagverse Tea

& Dumplings. Kom je gezellig zitten, dan krijg er
een goed potje Chinees thee bij. Kom je afhalen,
neem dan een eigen bakje/lunchbox mee. Wat
ik maak en alle nieuwtjes daarover plaats ik op
mijn Instagram-account: 101Rotterdam. Hou
dus Instagram in de gaten, want ik maak af en toe
ook specials. Adres Space101: Diergaardesingel
101. Let op, op=op.

Eindig weer beneden op de dansvloer bij Ziya
Ertekin alias DJ Blue Flamingo, de Rotterdamse
muziekarcheoloog en deejay met Turkse roots
en een liefde voor oude jazz, gospel, tango, soca,
calypso, bluegrass en Afrikaanse muziek.
Ofwel: vier verdiepingen vol verhalen…

