
Een nieuwe lente….
in Utrecht





Inleiding
Norooz staat in landen van het (midden) Oosten voor: een nieuwe lente, een nieuw jaar en een nieuw begin, 

waarin alles tot leven komt.

Daarbij horen tradities en symbolen die een universeel karakter hebben.

In Utrecht wonen en werken veel mensen die opgegroeid zijn met Norooz. Zij hebben daar vele dierbare 

herinneringen aan. Vergelijkbaar met herinneringen aan: Pasen, Sinterklaas, Grote schoonmaak, Kerst, 

Oud en Nieuw en vooral Lente.

Om oude herinneringen en warme gevoelens te koppelen aan ons huidige leven hebben wij, een groep 

Iraniërs uit Utrecht en omgeving, een plan bedacht voor een groots Utrechts lentefeest op 22 mei 2016. 

Een feest voor Utrechters, waarin lente, saamhorigheid, vernieuwing en hoop centraal staan. In dit boekje 

nodigen wij iedereen die van de lente houdt, uit om samen met ons in 2016 in het kader van de Culturele 

Zondag op 22 mei een prachtig lentefeest te organiseren. Wij vertellen onze ideeën en hopen dat jullie met 

ons meedoen.  





Als de lente komt dan….

Houden we grote schoonmaak thuis en in 
onze stad Utrecht.

Dan doen we nieuwe kleren aan en f laneren 
we langs de Oudegracht.



Leggen we oude ruzies bij en gaan jongeren 
bij ouderen langs om te zorgen dat ze zich 
geliefd weten.
Schilderen we eieren en hopen we op cadeautjes.

K omt er een soort Lenteklaas (Amoo Norooz) 
langs (met zijn hulp Haji F irooz), die verhalen 
vertelt en cadeautjes aan de kinderen geeft.







Voelen we ons verbonden met de natuur en 
eten we gerechten van het seizoen.

Nodigen we familie en v rienden uit.

Eten we samen en maken we muziek die 
ons hart verwarmt.



Houden we een fantastische parade met 
muziek, mooie kleren en Hafsin symbolen.







Dansen we op het plein bij het stadhuis,
overbruggen we onze verschillen en hopen we 
dat het goede het kwade uiteindelijk overwint.



De lente vieren in Utrecht?
• Word jij blij van ons plan en lijkt het je leuk om tijdens de Culturele Zondag van 22 mei 2016 

samen met ons en met anderen de lente in Utrecht te vieren?

• Wil je je eigen rituelen en tradities inbrengen?

• Een tafel dekken in de binnenstad?

• Met een groep meelopen in de parade?

• Of heb je een eigen idee dat bij ons plan past?

Neem dan contact op met het project Ongekend Bijzonder, 

de bijdragen van vluchtelingen aan de stad. 

www.ongekendbijzonder.nl 

vluchtelingen@stichtingbmp.nl



Colofon
Dit boekje is gemaakt door een gelegenheidsgroep van Iraniërs uit Utrecht. Deze groep is bijeengebracht 

door Pegah Shahbazi, veldwerker van Ongekend Bijzonder. Naast dit boekje hebben ze, in samenwerking met 

Dyzlo film ook een videoclip gemaakt.

De tekeningen zijn van Farhad Foroutanian. 

Marc de Boer van Ori ginale is verantwoordelijk voor de vormgeving en de bewerking van de illustraties.




