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Op 21 januari is het Internationale Knuffeldag. 
Omdat wij nieuwkomers een zeer warm hart 
toedragen, is dat voor ons de uitgelezen datum 
voor een bijzondere lancering. Er gaan die dag 
maar liefst vier afleveringen tegelijk online. 
Daarin loop je mee in het hele proces van elke 
kunstenaar, van het allereerste audiocontact tot 
aan de overhandiging. Op die manier leer je 
prachtige nieuwe mensen kennen.

PAX the Humanoid, bekend van Illicit en The Kyteman Orchestra, heeft van zijn 
cadeau ook zijn nieuwe track gemaakt. Je hoort hem vanaf 21 januari als eerste 
op onze site! Je vindt daar nu al 9 eerdere afleveringen met bijvoorbeeld dichter 
Ingmar Heytze (voormalig stadsdichter van Utrecht), muzikant Jermain Bridgewa-
ter (bekend van de Stropstrikkers) en fotograaf Ilvy Nijokiktjien (New York Times, 
National Geographic, NRC).
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Radio Einstein, dé podcast met en over nieuwkomers, presenteert de 
serie HET CADEAU. Daarin maken kunstenaars in allerlei disciplines een portret 
van en voor een (ex)bewoner van het AZC. Zij kennen hem of haar alleen via 
audiofragmenten. Pas op het moment van de overhandiging ontmoeten ze 
elkaar in het echt.

 DE VIER NIEUWE CADEAUS
• Anne Meijer schildert voor Zahraa’ (19 jaar, Irak)
• Iris van Peppen danst voor Lubna (37 jaar, Pakistan)
• Pax the Humanoid rapt voor Santos (50, jaar, Honduras)
• Munir de Vries zaagt voor Narges (43, Iran)

Het Cadeau werd eerder opgenomen in de Parel Podcast, met het beste van de Nederlandse audiofictie en non-fictie. 

Het NPO Radio 1-programma VINK gaf Het Cadeau 4,6 van de 5 sterren: “Een originele vorm die ook nog eens heel mooi is uitgewerkt.” En: “Hele mooie portretten waarin je allerlei nieuwe Nederlanders leert kennen. Dit ver-dient een groter publiek!”


