
 

Le corps ne ment pas - Het lichaam liegt niet  

Beste NVAS-leden, 

  

Het Afrikaanse continent barst van de creativiteit. Daarom staat dit jaar de NVAS-Afrikadag 

in het teken van hedendaagse podiumkunsten in West-Afrika. Er zullen presentaties en korte 

performances gegeven worden op het gebied van Afrikaanse dans, toneel en muziek in het 

Parnassos Cultuurcentrum in Utrecht. Aan het eind van de middag is er voldoende tijd om na 

te genieten onder het genot van een borrel en een verrukkelijk Ethiopisch buffet. 

  

Voor de echte liefhebbers is er hierna de fantastische mogelijkheid om de dansvoorstelling ‘ 

Du desir d'horizons’ uit Burkina Faso te bewonderen in de Stadsschouwburg Utrecht (enkele 

minuten lopen vanaf Parnassos Cultuurcentrum). Onder leiding van beroemd choreograaf 

Salia Sanou laten acht dansers universele thema’s zien die bij iedereen herkenbaar zullen 

zijn.  

  

Tickets voor het middagprogramma vind je hier. 

Tickets voor de dansvoorstelling in de stadsschouwburg vind je hier. 

  

Het Bestuur NVAS heeft mij uitgenodigd deze dag te organiseren die ik geheel naar eigen 

idee mocht invullen. Dit vanwege mijn pensionering na 22 jaar de Vereniging te hebben 

ondersteund. 

  

De NVAS-Afrikadag is georganiseerd door Javier López Piñón en Marieke van Winden. 

  

Ik hoop dat jullie dit komen meemaken! 

  

Vriendelijke groet, 

  

Marieke van Winden 

NVAS 

  

Programma: 

13:00 - 13:30               Inloop met koffie en thee 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-afrikadag-2019-le-corps-ne-ment-pas-55106193107
https://stadsschouwburg-utrecht.nl/agenda/2018-19/du-desir-d-horizons/
http://www.javierlopezpinon.com/
https://www.ascleiden.nl/organization/people/marieke-van-winden


13.30 – 13.45               Opening door Angélique Mbundu         

13.45 – 14.10               Presentatie MUZIEK door Jaïr Tchong 

14.10 – 14.35               Optreden MUZIEK door Elaine da Silva 

14.35 – 14.45               Q&A 

14.45 – 15.10               Presentatie THEATER door Javier Lopez Pinon 

Pauze  

15.40 – 16.05               Optreden THEATER door Bright Richards 

16.05 – 16.15               Q&A 

16.15 – 16.40               Presentatie DANS door Feri de Geus 

16.40 – 17.05               Optreden DANS door Stichting Helden, jongeren uit  Amsterdam 

Zuidoost (choreografie Trisha Agia) 

17.05 – 17.15               Q&A 

  

17.15 – 18.00               Borrel 

18.00 – 19.30               Ethiopisch buffet 

19.30                             Naar de Stadsschouwburg 

20.00                             Aanvang voorstelling Du désir d’horizons (choreografie Salia Sanou) 

Prijzen: 

NVAS-leden:  

- Middagprogramma + buffet en borrel: Gratis   

Niet-leden:  

- Middagprogramma + buffet en borrel: 15 euro  

Koop je tickets hier. 

Ben je nog geen NVAS lid, maar wil je dat wel graag? Stuur dan een mail 

naar m.c.a.van.winden@asc.leidenuniv.nl 

 

https://www.ascleiden.nl/content/ASC-community/members/angelique-mbundu
https://www.linkedin.com/in/jairtchong/?originalSubdomain=nl
https://rotterdamunlimited.com/en/programma-ru-2018/elaine-da-silva
http://www.javierlopezpinon.com/
https://www.nieuwwij.nl/personen/bright-richards/
http://dancingontheedge.nl/artists/feri-de-geus/
http://www.nederlandvolhelden.nl/
http://www.saliasanou.net/new/du-desir-dhorizons-2
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-afrikadag-2019-le-corps-ne-ment-pas-55106193107
mailto:m.c.a.van.winden@asc.leidenuniv.nl

