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INTRODUKTION

KORT SYNOPSIS

Tre syriske aktivister - Yadan, Odai og Rani - genforenes på en teaterscene i 
Paris næsten 10 år efter, at den syriske revolution brød ud. Her konfronterer 
instruktøren Rami Farah, der selv er syrer, dem med optagelser fra opstan-
dens tidlige år. Optagelser, som de enten selv har filmet, eller som har ændret 
deres liv. De tre venner mødtes som medlemmer af et mediekollektiv i Daraa, 
hvor revolutionen startede. I dag giver gensynet med optagelserne både dem 
og os en anledning til at reflektere over kompleksiteten i en folkelig opstand, 
der endte i en altødelæggende regional konflikt.
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LANG SYNOPSIS

Tre syriske aktivister - Yadan, Odai og Rani - genforenes på en teaterscene i 
Paris næsten 10 år efter, at den syriske revolution brød ud. Her konfronterer 
instruktøren Rami Farah, der selv er syrer, dem med optagelser fra opstand 
-ens tidlige år. Optagelser, som blev smuglet ud af landet i 2012, og som de 
enten selv har filmet, eller som har ændret deres liv. 

De tre venner mødtes som medlemmer af et mediekollektiv i Daraa, hvor re- 
volutionen startede. I dag giver gensynet med optagelserne både dem og os en 
anledning til at reflektere over kompleksiteten i en folkelig opstand, der endte 
i en altødelæggende regional konflikt. 

I mellemtiden er flere af deres venner blevet dræbt i den kaotiske konflikt, 
mens de selv lever i eksil. Men den syriske krig markerer samtidig et historisk 
vendepunkt i dokumentationen af verdens krige, og de mere eller mindre friv-
illige borgerjournalisters dækning af dem med smartphones som våben.

De tre aktivisters gensyn med krigen og med hinanden er en oplevelse fuld af 
følelser, der vidner om modet og frihedstrangen hos det syriske folk.

RAMI OM FILMEN

At være filmskaber i Syrien under Baathpartiets diktatur var en daglig kamp. 
Overalt skulle man slås med censur. Både i skoler, på gaden, i moskeer - sågar 
inden for hjemmets fire vægge. De fleste af mine tidligere værker blev forbudt 
fordi de efter sigende krydsede ”den røde linje”. 

Da det syriske oprør brød ud, gik jeg på gaden sammen med tusinder af andre 
for at gøre krav på frihed – ytringsfrihed, fri adgang til viden, kunstnerisk fri-
hed, tankefrihed og frihed fra den konstante undertrykkelse som det syriske 
folk har skullet leve med de sidste fire årtier.

I et lukket, statskontrolleret land hvor fremmede journalister formenes 
adgang, er det op til indbyggerne selv at rapportere og sørge for, at visse 
informationer finder vej til omverdenen. Og vi forsøgte at få alle aktivisternes 
forskellige kompetencer i spil. Fordi jeg er vant til at filme, kunne jeg bidrage 
med tips til, hvordan de kunne optage på en måde så det fremgår præcis hvilk-
en dato de filmer, hvad tid og hvor i landet, de befinder sig og så kunne jeg 
hjælpe med at uploade materiale. Praktiske ting. Som tiden gik, begyndte jeg 
at samarbejde med flere og flere aktivister, som også følte det som deres pligt 
at dokumentere oprørets brutale nedslagtning. Og én af dem var Yadan.
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Vi mødte hinanden første gang i Damaskus i 2011. Men inden længe blev jeg 
nødt til at flygte fra Syrien. Jeg tog til Frankrig. Yadan og jeg holdt kontakten 
via Skype. Han var i Daraa, jeg var i Paris. Hver dag, midt i kaosset, ringede 
han for at fortælle mig om sin dag og sendte mig links til YouTube-videoer som 
hans hold eller andre aktivister havde optaget – alt imens jeg selv pendulerede 
mellem sorg og håbløshed og følte mig magtesløs. 

I september 2012, flygtede Yadan også fra Syrien - til fods. Med sig over grænsen 
til Jordan havde han en eneste ting: en harddisk. Og da han bad mig om at gøre 
noget med indholdet, sagde jeg ja. Jeg besluttede mig for at lave en dokumentar-
film, der fortæller historien om den syriske revolutions fødsel og død gennem 
Yadan og hans fire venner, hvis skæbner er blevet formet af krig og film.

Min primære motivation dengang var frustration. Syrien lå i ruiner. Mange 
civile havde allerede mistet livet og mange andre, heriblandt mine venner fra 
mediekollektivet, satte hver dag livet på spil i deres forsøg på at rapportere om 
hvad der skete, til verden udenfor. Det virkede som om ingen lyttede.

Da jeg gik i gang med projektet, var jeg ivrig efter at gøre folk opmærksom på, 
hvordan regimet forsøgte at bedrage omverdenen ved at skildre opstanden 
som terrorisme. Jeg ville afsløre, hvordan størstedelen af de statsejede medier 
ofte var mere optaget af at forfølge deres egne dagsordener end af at afdække 
virkeligheden. Jeg ville vise, hvordan de, der rapporterede fra murbrokkerne 
blev del af en større medie-magtkamp; en kamp om at få kontrol over sandheden.

Som tiden gik, blev det mere og mere vigtigt for mig med en ‘reunion’ - ikke 
bare af borgerjournalisterne, eller mig og Yadan, men mellem borgerjour-
nalisterne og det materiale, de havde optaget. Med den tomme teaterscene, 
ønskede jeg at give tryghed, tid og plads til virkelig at betragte de billeder og 
den viden som de havde produceret. Jeg ville høre deres tanker om deres egen 
rolle i revolutionen og diskutere den oprindelige betydning af deres optagels-
er, som undervejs er blevet fordrejet af medier med vidt forskellige agendaer.
Med denne film ønsker jeg at forstærke borgerjournalisternes stemme, så de 
forhåbentlig kan få indfydelse på, hvordan historien om Syrien skrives, både 
den fortidige og den fremtidige, og genvinde kontrollen over deres fortælling.

Borgerjournalisternes optagelser og kollektive minder er ikke blot materialer 
eller redskaber som jeg bruger i mit forsøg på at dokumentere den syriske 
revolution. Arkiverne er oprør i sig selv. De er revolutionen.

BIOGRAFIER

YADAN DRAJI Født 1981. Yadan studerede først ledelse og derefter        
medievidenskab på Damaskus Universitet. Han deltog i det syriske oprør fra 
start af, men blev tilbageholdt af regimet for at være aktivist. Efter løsladelsen, 
dedikerede han al sin tid til at dække de daglige begivenheder i det sydlige 
Syrien. Han begyndte at samarbejde med arabiske og internationale medier 
under et falsk navn: “Odai Salem”. 

Han blev en af   hovedarrangørerne af demonstrationerne mod regimet. Han 
hjalp med at strukturere og organisere borgerjournalisternes arbejde i Daraa 
ved at etablere “Daraa mediekollektiv”. Draji blev trænet i at dokumentere 
krænkelser af menneskerettigheder og ledte det lokale hold, der arbejdede for 
retfærdighed og sikkerhed i Daraa.

Efter sin flugt fra Daraa til Jordan i slutningen af   2012, arbejdede Yadan som 
humanitær rådgiver ved FN’s kontor for koordinering af humanitære opgaver 
i Amman indtil udgangen af   2018. I slutningen af   2017 blev han valgt af det 
amerikanske udenrigsministerium, blandt 20 syrere i Jordan, til at deltage i et 
“Leadership Program” i Washington. 
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I 2014 grundlagde han, sammen med andre syriske aktivister i Jordan, Au-
ranitis Life Line NGO, hvor han blev formand og derefter administrerende 
programdirektør indtil 2019. Auranitis spillede en vigtig rolle i tilvejebring- 
elsen af   humanitær hjælp til den sydlige del af Syrien og var den vigtigste 
partner for USaid, EU og FN i deres humanitære indsatser i det sydlige Syrien. 
I slutningen af   2019 ansøgte Yadan og hans familie om asyl i Holland. Han 
bor nu sammen med sin familie i Amsterdam og tager i øjeblikket kurser på 
Laiden University i menneskerettigheder og international ret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODAI AL - TALAB Født i Daraa i 1988. Odai studerede idræt da revolu-
tionen begyndte, men måtte afbryde sine studier da han kom i de syriske sik-
kerhedsstyrkers sorte bog. Han er tidligere holdspiller i Shu’lah volleyballklub 
i Daraa og på det syriske landshold for volleyball. 

Odai var desuden en af medstifterne af en lokal komité i Daraa, der organi- 
serede protester og rapporterede derfra som led i det syriske oprør. Sammen 
med Yadan, er Odai en af stifterne af Daraa Mediekollektivet. Kollektivets  
videoer og fotografiske materiale, der dokumenterer tilskadekomne og om-
komne demonstranter, er blev brugt i adskillige internationale medier.

Odai spillede en stor rolle i organiseringen af demonstrationer og i dokumen-
tationen af regime-styrkernes brud på menneskerettigheder i Daraa. 

Han blev skudt to gange i benet af snigskytter fra den syriske hær mens han 
rapporterede. Han flygtede fra Daraa i slutningen af 2013 og bor nu med sin 
kone og børn i Manchester, hvor han arbejder for Uber Eats.

 
 

RANI AL MASALMA Født i Daraa i 1981. Han studerede jura på Dam-
askus Universitet, da revolutionen startede. Rani var involveret i medie-         
aktiviteter allerede fra starten af. Han dokumenterede og filmede protesterne 
og regimets brutale respons. 

Rani var med til at hjælpe felthospitaler ved at bringe dem forsyninger. Han 
blev senere en del af oppositionen, hvor han også dokumenterede og filmede. 
Rani blev og kæmpede i Daraa helt indtil slutningen af 2017. 

Senere flygtede han til Tyskland for at være sammen med sin kone og sin søn 
som han aldrig havde set. Han lærer nu tysk og bor med sin familie i Hamborg.  
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RAMI FARAH er en syrisk kunstner og filminstruktør født i Dama-
skus i 1980. Han studerede oprindeligt dans i Damaskus på The High Insti-
tute for Dramatic Arts og har deltaget i adskillige seminarer og workshops 
vedrørende samtidsfilm og dans i Frankrig og Danmark. Hans første to film 
anvender begge en kombination af dans og audiovisuelt indhold. I Time-Space 
fra 2004, udfoldes en dialog mellem en ventilator og en stol i et ellers stille 
lokale. Denne film blev efterfulgt af Point, en kort kunstfilm, som blev vist 
på adskillige udstillinger og festivaler rundt om i verden. Han var desuden 
medvirkende i, og medskaber af, værket Not a Matter of If But When med 
Julia Metzer og David Thorne, som undersøger “hvordan minder og historiske 
narrativer produceres i takt med skiftende definitioner af, hvad der er tilladt 
og ikke-tilladt tale.” (Frieze, 1/10/08), og den komplekse interaktion mellem 
personlig erindring, kollektive fortællinger og officiel historie, præger fortsat 
Farahs arbejde i dag.

Farahs møde med den respekterede syriske instruktør Omar Amiralay, som 
senere blev hans mentor, markerede et vendepunkt i hans tilgang til film. 
Amiralay opfordrede Farah til »Gå ud og lede efter sandheden!« Og det gjorde 
han så. Efter sin uddannelse fra The Arab Film Institute i 2007 optog og pro-
ducerede Rami Silence, en 35 minutter lang dokumentar om Golanhøjderne, 

som fortæller historier om tvungen eksil fra to forskellige perspektiver - fra 
to mennesker, der måtte forlade deres hjem efter den israelske besættelse 
af Golanhøjderne i 1960’erne. Filmen er både politisk og dybt personlig, da 
Farahs egne forældre var blandt de mennesker, der blev fordrevet. Som søn af 
fordrevne forældre, der nu også selv befinder sig i eksil, er Farah en selvudråbt 
“eksilekspert”, og temaer som tilknytning, fremmedgørelse og fordrivelse 
går igen i hans film. Måske mest udtalt i Farahs første spillefilm fra 2019: En 
syrisk stjernes revolution, hvori Farah følger sit højtelskede idol, den berømte 
syriske skuespiller Fares Helou, med sit kamera da han flygter fra Syrien og 
skal affinde sig med eksiltilværelsen, og i hans nyeste værk Frihed, håb og 
andre synder, der genforener tre fordrevne syriske borgerjournalister på en 
tom teaterscene nær Paris til en samtale om deres omfattende dokumentation 
af oprørets første håbefulde måneder og Assad-regimets brutale respons. 

Rami Farah er også skuespiller og kendt for Carlos (2010), Exfiltrés (2019) og 
Le Bureau des Légendes (2015).

LYANA SALEH er fransk- palæstin-
ensisk journalist og filmproducer med 
base i Paris siden 2005. Hun driver 
filmselskabet On Screen Off Record 
Productions (OSOR), der  har både 
en fransk og en palælstinensisk afde- 
ling. OSOR er et filmhus dedikeret til 
at producere kreative dokumentarer 
fra den arabiske verden og promovere 
arabiske dokumentarer på det interna-
tionale marked. Filmhuset ønsker at 
hjælpe talenter fra Mellemøsten med at 
realisere deres visioner og fortællinger 
ved at skabe dokumentarer af høj 
kvalitet, der kan nå ud til et verden-
somspændende publikum. Lyana har 
mere end tretten års erfaring i radio, 
TV og filmbranchen. Hun har arbejdet 
som producer på mange radioshows i 
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Monte Carlo Doualiya (Radio France International). I 2009 sluttede hun sig 
til tv-kanalen France 24, hvor hun stadig arbejder som senior kulturreda-
ktør. Lyana er Eurodoc dimittend fra 2015, samme år hvor hun etablerede 
sit firma OSOR i Paris. OSOR Palestine opstod i 2017. Rami Farahs film En 
syrisk stjernes revolution, der havde premiere 2019 på IDFA, er hendes første 
featurelængde dokumentar som producer. I 2015 vandt hun hovedprisen ’Le 
Grand Prix’ på FIGRA Festival i Frankrig for filmen The Rebel from Raqqa.

SIGNE BYRGE SØRENSEN teamer op med Rami og Lyana for anden 
gang. Første gang var omkring En syrisk stjernes revolution som Signe co-pro-
ducerede for to år siden. Denne gang er hun også at finde bag kameraet. Signe 
Byrge Sørensen er to gange Oscar® nomineret som producer på The Act of Killing i 
2014 og The Look of Silence i 2016. Hun var nomineret til en Producer’s Guild pris i 
2016 for The Look of Silence og vandt Cinema Eye prisen for begge filmene. 

Byrge Sørensen har produceret dokumentarer i Sydafrika, Zimbabwe, Senegal, 
Thailand, Indonesien, Colombia og Argentina, udover adskillige produktioner 
i Danmark og Sverige. Hun har deltaget i de europæiske koproduktionskurser 
EURODOC i 2003, EAVE i 2010 og ACE i 2018. I 2014 modtog Byrge Sørensen 
Roos prisen. I 2016 IB-prisen. Hun har også modtaget en Timbuktu pris.

DR. DIMA SABER er lektor inden for medier og kulturstudier ved Bir-
mingham Centre for Media and Cultural Research (Birmingham City Universi-
ty). Hendes forskning fokuserer på mediernes dækning af konflikter og på dig-
itale arkivers rolle i identitetsskabende processer og udforsker hvordan ‘digital 
læsefærdighed’ kan fremme social indflydelse og forbedre politiske aktivisters 
arbejde i lande som Libyen, Libanon, Egypten, Syrien, Yemen og Palæstina.

Saber har fra starten af været involveret i Rami Farahs dokumentarfilm som 
ledende forsker og har fokuseret sit arbejde omkring kortlægning og analyse af 
de ‘crowd-sourced’ arkiver, som danner grundlag for filmen. Hendes invol-
vering har desuden resulteret i en række akademiske udgivelser, herunder 
et bogkapitel i ‘(W) archives. Archival Imaginaries and Contemporary Wars 
‘(2020), der indeholder syriske arkivister og videoskaberes tanker om online- 
arkivernes levedygtighed, et kapitel i’ Refugee Imaginaries ‘(2019) om flygt- 
ningearkivernes rolle i skabelsen af   en fortælling om den syriske revolution, og 
en artikel i Archives and Records (2017) om værdien af   ’crowd-sourced’ syriske 
arkiver som dokumentariske minder om den syriske krig: 

Saber, D. (2020), ‘Transitional what?’:  Perspectives from Syrian videographers 
on the YouTube take-downs and the ‘video-as-evidence’ ecology’ in Agostinho, 
D. et al. (Eds.), (W)archives. Archival Imaginaries and Contemporary Wars,  
pp. 387-410, Sternberg Press. 

Saber, D. and Long, P. (2019), ‘Refugee 
writing, refugee history: Locating the ref-
ugee archive in the making of a history of 
the Syrian war’ in Durrant, S. et al. (Eds.), 
Refugee Imaginaries: Research Across the 
Humanities, pp. 444-462, Edinburgh Uni-
versity Press.

Saber, D. and Long, P. (2017), ‘I will not 
leave, my freedom is more precious than 
my blood’ From affect to precarity: crowd-
sourced citizen archives as memories of the 
Syrian war’. Archives and Records, 1: 38, pp. 
80-99, doi: 10.1080/23257962.2016.
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OM DARAA-ARKIVET
“De 12.756 filer fra Yadans harddisk er i dag en del af Daraa-arkivet, som bliv-
er brugt i et forskningsprojekt under udvikling i Birmingham Centre for Media 
and Cultural Research, der samler civilsamfundsgrupper, forskere, aktivister 
og arkivister fra Syrien og Nordafrika Vestasien-regionen. 

Projektet ønsker at indsamle erfaringer fra en række syriske borgerjournalister 
og -dokumentarister fra Damaskus, Daraa, Hama, Homs, Aleppo og Raqqa 
gennem en række dybdegående interviews i et forsøg på at skabe plads til de-
res stemmer i en offentlig mundtlig historiedatabase. Ud over at have inspire-
ret dette projekt, udgør Daraa-arkivet og de stemmer, du lytter til i Ramis film, 
hjørnestenen i denne åbne database af vidnesbyrd fra revolutionens tidlige år.

Da samtalerne startede mellem filmteamet og Yadan Draji, protesterede syrere 
stadig på gaden og krævede frihed og politisk reform. Daraa-arkivet blev derefter 
både et personligt vidnesbyrd:”Vi er her, og det her er vi udsat for ” og en samling 
beviser: “Se, hvordan det syriske regime undertrykker vores fredelige protester”. 
I dag, ti år efter oprørets begyndelse, er Daraa-arkivet blevet en del af en bredere 
kollektiv fortælling om Syriens nyere historie sammen med millioner af andre 
crowd-sourced-videoer, filmet af syriske arkivister.”

HENRIK BOHN IPSEN Født 1961, er uddannet filmfotograf fra Den 
Danske Filmskole i 1997. Henrik Bohn Ipsen har arbejdet med et stort an-
tal bemærkelsesværdige dokumentarfilm siden midten af 80’erne, herunder 
Krigsfotografen af Boris Bertram (2019), Hjertelandet af Janus Metz (2018), 
Rekonstruktion Utøya af Carl Javér (2018), En Fremmed Flytter ind (2018) 
og Kimberley i Kabul (2015) af Nicole Nielsen Horanyi, BIG Time af Kaspar 
Astrup Schrøder (2017), Democrats (2014) og President (2020) af Camilla 
Nielsson, Mit Afghanistan af Nagieb Khaja (2012), Fodbold er Gud af Ole 
Bendtzen (2010) og Den Tyske Hemmelighed af Lars Johansson (2005).

Henrik Ipsen er højt respekteret for sin kompromisløse tilgang til fotografer-
ing af dokumentarfilm: Han formår altid at skabe smukke og fascinerende 
billeder, uanset hvor vanskelige forhold optagelserne foregår under. 
I 2015 modtog Ipsen den danske Roos-pris, der anerkender et enestående 
bidrag til dansk dokumentarfilm og uddeles af Det Danske Filminstitut. 

GLADYS JOUJOU Født 1961, er en fransk-libanesisk klipper, bosat i Paris. 
Hun taler flydende arabisk, fransk og engelsk. Gladys er en erfaren klipper 
både inden for dokumentar- og fiktionsfilm. Den seneste film hun har klippet 
er: Ghost Hunting - Istyad Ashbah af Raed Andoni, som vandt hovedprisen 
for bedste dokumentar på Berlinalen i 2017. Desuden har hun klippet (ud-
valg): Annie Girardot, A coeur ouvert (2015) af Thomas Briat, Philharmonie 
de Paris. Un rêve musical (2014) af Thomas Briat, Mucem, un musée pour la 
Méditerranée (2013) af Thomas Briat, Home Sweet Home (2012) af Nadine 
Naous, Bye Bye Moubarak (2011) af Katia Jarjoura.

ANNE KÖHNCKE har arbejdet som producer siden år 2009, hvor hun 
grund lagde Final Cut For Real sammen med Signe Byrge Sørensen. Hun er 
kandidat i filmvidenskab fra Københavns Universitet. Anne Köhncke har pro-
duced og co-produceret en række anerkendte dokumentarfilm, bl.a.: Pervert 
Park (2014) og Death of a Child (2017) begge instrueret af Frida og Lasse 
Barkfors samt to film af Carl Olsson: Patrimonium”(2019) og Meanwhile on 
Earth (2020). Anne var desuden lead producer på What Walaa Wants (2018) 
af Christy Garland og hun er medlem af Dansk Film Akademi og The Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences. 

- Dima Saber
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ANDERS V. CHRISTENSEN har været involveret i rigtig mange danske 
dokumentariske værker, og deres post-produktionsforløb. Han er stifteren 
af postproduktionsfirmaet Kong Gulerod Film i København. Han firma har 
siden 2000 tilbudt klippeassistance, color grading, grafik, VFX, lydarbejde og    
teknisk sparring af enhver art. 

Han er blandt andet anderkendt for sit arbejde på filmene; The Possession 
(2012), Standing on Water (2015), Sorgenfri (2015), En Rapporten om Festen 
og Gæsterne (2020), 7 Years of Lukas Graham (2020), Angrebet – Omars 
vej til Krudttønden (2020), The Cave (2019), Democrats (2014), Armadillo 
(2010), og mange andre. 

Han har, udover colour grading også ageret produktionsmanager, klipper og 
fotograf, samt lavet visual graphics. Anders har for nylig vundet Roos prisen 
– en pris, der hylder ”en særlig bemærkelsesværdig indsats for dokumentaris-
men i Danmark”. 

JANUS BILLESKOV JANSEN Født 1951. En af dansk films væsentligste 
klippere siden 1970’erne, både af spillefilm, dokumentarfilm og kortfilm.

Han har blandt andet klippet Nils Malmros’ Drenge (1977) og Kundskabens 
træ (1981), og han har som fast klipper på Bille Augusts film blandt andet 
klippet Honningmåne (1978), Zappa (1983), Pelle Erobreren (1987), En sang 
for Martin (2001), Stille hjerte (2014) og Lykke-Per (2018). Han har desuden 
klippet Thomas Vinterbergs Jagten (2013) og Kollektivet (2016), Simon Sta-
hos Bang Bang Orangutang (2005) og Himlens hjerte (2008) samt Christina 
Rosendahls Idealisten (2015) og Vores mand i Amerika (2020).

Blandt dokumentarfilmene kan nævnes Sami Saif og Phie Ambos Family 
(2001), Anders Østergaards Burma VJ (2008), Joshua Oppenheimers The Act 
of Killing (2012), Lise Birk Pedersens Putins kys (2012), Yance Fords Strong 
Island (2017) og Jonas Poher Rasmussens Flee (2020).

Janus har desuden, gennem UNESCO, været engageret i initiativet ‘Voices of 
the World’, der arbejder for at bevare verdens truede sprog. Han modtog  i 
2005 en Æres-Bodil for sin mangeårige indsats for dansk film.

HENRIK “GUGGE” GARNOV er en erfaren lyddesigner. Han blev ud-
dannet som tonemester på Den Danske Filmskole i årene 1985 til 1989. Garn-
ov har arbejdet med både spillefilm, dokumentarfilm og tv-serier i en årrække. 
Garnov har designet lyd til mere end 120 fiktionsfilm og en række dokumen-
tarer. Bl.a.: Les Sautuers (2016), Skammerens Datter (2015) The Look of 
Silence (2014) Freak Out (2014) The Act of Killing (2012) og Helium (2012) 

Henrik Garnov var også ansvarlig for lyddesign på Farahs forrige film En 
syrisk stjernes revolution.

KINAN AZMEH er  blevet hyldet som “sjælfuld” og en “virtuos” af The New 
York Times og “trylllebindende” af The New Yorker. Klarinettist og komponist 
Kinan Azmeh er vinder af OpusKlassik-prisen i 2019 har fået international 
anerkendelse for, hvad CBC har kaldt sin “utroligt rige lyd ”og hans “mar-
kante kompositionsstemme på tværs af forskellige musikalske genrer”. Kinan 
Azmeh, der oprindeligt er fra Damaskus, bringer sin musik til alle verdens- 
hjørner som solist, komponist og improvisator. Optrædener inkluderer Opera 
Bastille, Paris; Tchaikovsky Grand Hall, Moskva; Carnegie Hall og FNs gener-
alforsamling, New York; Royal Albert hall, London og i hans hjemland Syrien 
ved åbningskoncerten i Damaskus Opera House. 

Azmeh har optrådt som solist med blandt andet New York Philharmonic, 
Seattle Symphony, Bavarian Radio Orchestra, West-Eastern Divan Orchestra, 
Qatar Philharmonic og Syrian Symphony Orchestra, og har delt scene med 
musikalske genier som Yo - Yo Ma, Marcel Khalife, Aynur, Daniel Barenboim 
og Jivan Gasparian. Kinans kompositioner inkluderer flere værker til solo-, 
kammer- og orkestermusik samt musik til film.



17

CITATER FRA FILMEN
“Who controls the past, controls the future:  
who controls the present controls the past.”

- George Orwell, 1984 

“The memory of oppressed people is one thing that cannot be taken away, 
and for such people, with such memories, revolt is always an inch below the 
surface.”

- Howard Zinn

There were 12,756 videos in total on the hard drive. 
They are part of an open archive project at Birmingham City University. 
A refugee archive in the process of becoming.

In memory of the citizen journalists who were killed, and for those still 
detained in Syria’s prisons. 
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