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AFRICA SIMPLY THE BEST 
 

De drie beste Afrikaanse danssolo’s,  

geselecteerd door een jury onder leiding van Serge Aimé Coulibaly,  

vanaf 2020 op tournee. 
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Oorsprong van het project 

 
ANKATA is een residentieplek, opgericht door Serge Aimé Coulibaly in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), een 
plek die gewijd is aan de creatie van podiumkunsten. Jonge dansers, choreografen en verhalenvertellers 
kunnen er werken, samen met regisseurs, muzikanten en zangers. In vier jaar tijd is ANKATA een 
incubator geworden voor verschillende voorstellingen van artiesten uit Burkina Faso en andere landen uit 
Afrika. 
 
In 2015 organiseerde Serge Aimé COULIBALY de eerste editie van Simply The Best, een wedstrijd voor de 
beste danssolo, waaraan jonge dansers en choreografen uit heel Burkina Faso konden deelnemen. 

 

 
Prijsuitreiking – Simply the best 2015

 
De tweede editie van Simply The Best in 2016 innoveerde en stelde zich open voor heel West-Afrika. 
Zeven finalisten uit Burkina Faso, Mali, Ivoorkust en Senegal werden voor de competitie geselecteerd. 
Fatoumata BAGAYOGO uit Mali werd de tweede laureaat van Simply The Best met haar project « Fatou t’a 
tout fait ». Florent NIKIEMA en Adonis NEBIE, allebei uit Burkina Faso namen plaats twee en drie in. Een 
speciale juryprijs werd toegekend aan Tidiani N’Diaye uit Mali. 

Op 23 maart 2017 presenteerde La Villette in Parijs de solo’s van de drie laureaten in het kader van het 
‘Festival 100%’. Daar werd geconcludeerd dat de drie solo’s verder moesten uitgewerkt worden naar 
vorm en inhoud. Het festival STEPS (coproducent van Simply The Best) presenteerde het werk in mei 2018 
met vijf voorstellingen in Bellinzona, Genève, Luzern en Zurich. Hier ontstond het idee om een 
professionele coaching aan het project te koppelen. 
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 Fatou t’a tout fait – Fatoumata Bagayoko-  Simply The Best 2016 

 
In twee edities heeft Simply The Best zijn plaats bewezen door de kwaliteit van solo’s die naar voor kwam, 
de zichtbaarheid die de winnaars verworven hebben en de weerklank die hun werk gevonden heeft bij 
een breed publiek. 

Voortaan wil Simply The Best een meer ambitieus programma opzetten. Het coaching project rond 
hedendaagse dans en theater zal systematisch de tweede fase van het project vormen. Dit zal uitmonden 
in de presentatie van de solo’s van de laureaten op internationaal niveau. 

 
Africa Simply the Best, de drie etappes 

Deze derde editie van de wedstrijd opent zich naar het volledige Afrikaanse continent. Vandaar ook 
de verwijzing in de nieuwe titel: Africa Simply The Best. 
Het openstellen van dit concours naar het hele Afrikaanse continent biedt een unieke 
ontmoetingsplaats en confrontatie tussen jonge makers in hun artistiek parcours dat zo rijk en 
uiteenlopend is. 
 
1. De wedstrijd 

De competitie vindt plaats van 7 tot 11 mei 2019 in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). De jury, onder 
leiding van Serge Aimé Coulibaly, kiest de drie beste solo’s uit 14 vooraf selecteerde danssolo’s. 
 

2. Coaching 
De drie laureaten worden vervolgens in december 2019 uitgenodigd in Brussel voor een intensief 
coaching traject met drie choreografen. 
 

3. De tournee 
Vanaf april 2020 gaat Africa Simply The Best, de drie beste danssolo’s van Afrika, op 
wereldtournee. De voorstelling is beschikbaar tot eind 2021. 
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Aan de oorsprong van dit project, Serge Aimé Coulibaly 

 

Serge Aimé Coulibaly is een danser en choreograaf uit Burkina Faso. Geboren in Bobo Dioulasso, werkt hij 
sinds 2002 in Europa en in de rest van de wereld. Zijn inspiratie is geworteld in de Afrikaanse cultuur en 
zijn kunst engageert zich tot de noodzaak van hedendaagse, krachtige dans, verankerd in emotie maar 
altijd drager van reflectie en hoop. Zijn sterke expressie maakt hem universeel en vindt gehoor in 
verschillende continenten. Sinds de oprichting van zijn gezelschap, Faso Danse Théâtre in 2002, verkent 
Serge Aimé complexe thema’s met de wil om een reële positieve dynamiek te geven aan de jeugd. Van bij 
de start van zijn carrière werd hij gevraagd op diverse Europese en Afrikaanse (festival)podia met zijn 
voorstellingen, Kirina (2018), Kalakuta Republik (2016), Nuit Blanche à Ouagadougou (2014), Fadjiri 
(2013), Khokuma 7° Sud (2011), Babemba (2008), Solitude d’un Homme Intègre (2007), A Benguer (2006), 
Minimini (2002). 

Door zijn open manier van kijken naar de wereld in al zijn diversiteit, zijn bevragende maar sterk 
opbouwende houding en vastberadenheid om vooruit te gaan, heeft Serge Aimé van in het begin van zijn 
carrière met verschillende kunstenaars en artiesten samen kunnen werken. Hij werkt regelmatig mee aan 
internationale creaties, zowel als performer als als choreograaf-danser. Hij heeft gewerkt met Moïse 
Touré (La Maladie de la Mort, 2015), met Marrukegu Company in Australië (Cut the Sky, 2014 en Burning 
Daylight, 2009), met Farid Berki (Double Jeu, 2013), met Kalpana Raghuraman (I lost my English, 2008) en 
met Sidi Larbi Cherkaoui (Tempus Fugit, 2004).  

Dat Serge Aimé’s creatieve werk altijd in beweging blijft en gevoed wordt door nieuwsgierigheid en 
generositeit ontging ook verschillende grotere structuren niet die op hem een beroep deden om 
belangrijke evenementen te vieren. Hij choreografeerde ook stukken met amateurdansers vanuit zijn 
behoefte om te delen en zich als medeburger in te zetten. Zijn nood en talent om zijn kunstenaarschap te 
delen en over te brengen groeide al vanuit zijn artistieke opleiding in Burkina Faso, bij het gezelschap 
FEEREN onder leiding van Amadou Bourou en bij zijn passage in het Centre National Chorégraphique van 
Nantes onder leiding van Claude Brumachon. Hij streeft naar de ontwikkeling van originele creativiteit  en 
stimuleert dansers en choreografen in zijn masterclasses om zich te bevragen over hun 
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verantwoordelijkheid als artiest, over de kracht van een eigen niet vrijblijvende bewegingstaal en hun 
maatschappelijke positionering.  

Omdat hij, vanuit zijn eigen artistieke visie en engagement, ook concreet een plek wou om te 
experimenteren en reflecteren, richtte hij ANKATA op in Bobo Dioulasso (Burkina Faso), een ruimte 
bedoeld als een internationaal laboratorium voor onderzoek en productie van podiumkunsten. ANKATA 
staat open voor iedereen en is een kruispunt geworden tussen verschillende continenten, verschillende 
disciplines, verschillende soorten mensen die samen een nieuwe morgen proberen uit te vinden. 

 

ANKATA, de plaats, het laboratorium, de residentie 

 

 

ANKATA betekent ‘voorwaarts !’ in Dioula en deze ruimte, ontworpen en gebouwd als laboratorium wil 
een plaats zijn om te werken en te leven, een plaats om te experimenteren met alle mogelijkheden. Een 
aansporing om vooruit te gaan, een verlangen naar creativiteit. 

ANKATA maakt deel uit van een wereldwijd project. Hoewel de artistieke projecten het kloppend hart zijn, 
is deze plek ook gelinkt met het sociale en het lokale aspect, de economische ontwikkeling, bezorgdheid 
en respect voor de unieke lokale ecologie. 

Naast de emotionele band die Serge Aimé en Bobo Dioulasso verenigen, is de keuze voor deze stad voor 
de oprichting van ANKATA ook logisch in de geschiedenis van de regio. Hoewel Bobo Dioulasso lang 
beschouwd werd als de economische en culturele motor van Burkina Faso, lijkt de hoofdstad van de regio 
Hauts Bassins vandaag creatief ingeslapen. Met uitzondering van enkele evenementen die er al lange tijd 
plaatsvinden, ontbreekt het er aan durf en efficiënte investeringen van de politieke machthebbers. 

ANKATA is ontstaan uit de wens om al dit potentieel terug te geven aan de stad, door een ruimte te 
bieden waar leven en creativiteit circuleren en gevoed worden. 
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Verschillende ontwikkelingsassen zijn reeds aanwezig 

- een plaats voor productie en artistieke creatie, met een sterke wens om multidisciplinair te 
werken en open te staan voor dans, theater, muziek, beeldende kunst en digitale kunst, om artistieke 
ontmoetingen en creatieve expansie te stimuleren. De missie is om artiesten uit Burkina Faso, Afrika en 
de rest van de wereld in residentie te ontvangen en hen de mogelijkheid te bieden om te genieten van 
een technische en menselijke ondersteuning die bevorderlijk is voor de creatie. 

- een plaats voor onderzoek en opleiding, Tijd en ruimte creëren die nodig zijn voor dit veeleisende 
en complexe werk. Door ervaringen en meningen te vergelijken, om beter rekening te houden met de 
hedendaagse artistieke realiteit en om de mogelijkheden tot samenwerking te openen, zowel lokaal als 
internationaal. De link met het publiek en de noodzaak om hen te laten kennismaken met deze artistieke 
praktijken is een steeds terugkomend vraagstuk. 

- een plaats voor dialoog en educatie, ANKATA probeert de zin en de smaak van het publiek voor 
hedendaagse creatie te stimuleren door samen te werken met scholen, leraren en studenten van alle 
leeftijden. Maar ook door de deuren te openen voor iedereen, van amateur tot nieuwsgierige neofiet. 
Residenties van artiesten kunnen een moment van dialoog worden die niet allen de kans geeft om het 
zoeken en twijfelen van een artistieke creatie te zien, maar ook de dialoog met de kunstenaar 
bevorderen. Tijdens deze uitwisselingen worden een mogelijkheid geboden om meer hedendaagse 
creaties in het dagelijkse leven van de burgers te brengen. 

Serge Aimé Coulibaly verankert zijn project in Burkina Faso met de wil om de rijkdom, de artistieke 
menselijke waarde te herwaarderen en om het land zijn culturele adelbrieven en dynamiek terug te 
geven. 

Met zijn uitgebreide internationale ervaring en verrijkende ontmoetingen, werkt hij momenteel aan de 
integratie van dit laboratorium in een dicht netwerk van samenwerkingen op mondiaal niveau. Dankzij 
deze openheid en diversiteit zal het laboratorium artiesten en het Afrikaanse publiek toegang kunnen 
bieden tot een weldadige en stimulerende, creatieve vernieuwing. 

De organisatie van de wedstrijd Africa Simply The Best is een hoogtepunt in het bestaan van ANKATA. Een 
kans om zijn filosofie breder bekend te maken, om echte veranderingen aan te brengen in hedendaagse 
creatie en om de ambitie te tonen voor de ontwikkeling van de kunsten in Afrika. 
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Onze partners 
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