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Serge Aimé Coulibaly / Faso Danse Théâtre  

 
© Sophie Garcia 

Een dansvoorstelling met 10 dansers en 3 muzikanten.  

Wereldpremière : september 2020 op de La Biennale de la Danse, Lyon (FR) 
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Faso Danse Théâtre 
De compagnie Faso Danse Théâtre werd opgericht in 2002 (Bobo Dioulasso/Brussel) door Serge Aimé 

Coulibaly. Serge Aimé Coulibaly verkent complexe thema’s met de wil om een reële positieve dynamiek te 

geven aan de jeugd. De mens moet leren van zijn fouten uit het verleden. De danstaal van Serge Aimé is positief, 

vertrekkende vanuit het negatieve om op die manier het positieve bij de mensen te activeren.  

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. Elke creatieperiode vindt voor een deel 

plaats in Afrika en voor een deel in Europa.  

Voor Serge Aimé Coulibaly betekent dans een maatschappelijk engagement. Hij stelt de dagelijkse realiteit en de 

maatschappelijke evoluties in vraag en deelt dat onderzoek met zijn publiek. In zijn werk onderzoekt hij het 

snijvlak tussen persoonlijkheid en betrokkenheid - de spanning tussen enerzijds wat het individu beleeft of wil 

zeggen en anderzijds wat het engagement voor een betere wereld aan dat individu oplegt. Vanuit zijn 

engagement ontwikkelde hij een creatieproces dat vertrekt vanuit het dualiteitsprincipe. Iedere beweging die het 

lichaam doorkruist, kent een tegengestelde. Iedere vorm van energie gaat gepaard met een tweede vorm. 

Hierdoor komen lichaam en geest in een staat waarin intuïtie en urgentie het overnemen. 
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Wakatt 

Serge Aimé Coulibaly / Faso Danse Théâtre 

 

Wakatt, de nieuwe creatie van Serge Aimé Coulibaly, maakt deel uit van een oeuvre dat de dagelijkse realiteit en 

de sociale veranderingen onderzoekt via een danstaal die vertrekt van intern geweld, het menselijke instinct, de 

urgentie en de noodzaak om zich uitdrukken, om iets concreets te zeggen met je lichaam. 

Na het onderzoek van de volksopstand (Nuit Blanche à Ouagadougou), na het verkennen van wat de inzet voor 

een betere wereld vraagt van het individu (Kalakuta Republik), na het in vraag stellen van onze minachtende 

blikken op migrerende volkeren aan de hand van enkele West-Afrikaanse oorsprongsmythes (Kirina); is Wakatt 

een reflectie op het tijdperk waarin we vandaag leven en de angst die dat beheerst. 

In deze tijd waarin het nationalisme zowat overal in de wereld aan een opmars bezig is, start deze nieuwe creatie 

vanuit "de angst voor de ander". Hij die aankomt, hij die hier is, hij waarover ons gezegd wordt dat hij onze 

plaats, ons werk, ons huis zal innemen. 

Coulibaly zal werken rond de verleiding, de schoonheid, datgene wat opvalt en aantrekt. De huidige grote 

leiders spelen met verleiding. Ze spiegelen iets als eenvoudig voor dat ze nooit kunnen realiseren, maar dat 

tegelijkertijd leuk is om te horen. Hun identiteitsdiscours leidt tot de stigmatisering van bepaalde categorieën 

mensen. Dat is wat bereikt wordt met populisme: de manipulatie van mensen. 

Wakatt onderzoekt de aard van de mens, van een bepaald 'natuurlijk instinct'. Draagt de mens van nature 

agressie in zich? Houdt hij van nature niet van wat hij niet kent? Waar komt de angst vandaan die ervoor zorgt 

dat we ons zo naar binnen keren? Is de mens van nature gewelddadig? Mensen die onschuldig lijken, kunnen 

plots ongelooflijk toeslaan. Onlangs vermoordden terroristen in Burkina Faso het hoofd van een dorp. De 

mensen die men hiervoor verantwoordelijk achtte, hadden het uitzicht van de Peul. Uit wraak en in een vorm 

van zelfverdediging, viel men een naburig Peul dorp binnen en doodde er 210 mensen. Met enkel het argument 

dat het terroristen waren, vermoordden ze alle mannen die ze tegenkwamen. Deze gemeenschappen hadden de 

regio altijd samen bewoond. 

De donkere kant van de mensheid tonen op scène,  zou dat ons kunnen aanmoedigen om ons blikveld te 

openen, om voor een andere mogelijke toekomst te vechten? 
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‘In een steeds veranderende, onbegrijpelijke wereld hadden de massa’s een punt bereikt waarop ze alles en niets 

geloofden, waarop ze dachten dat alles mogelijk was en niets waar… De totalitaire leiders van de massa’s baseerden hun 

propaganda op de correcte psychologische veronderstelling dat je mensen de meest fantastische verklaringen kon laten 

geloven op de ene dag, en dan kon vertrouwen dat ze de volgende dag hun toevlucht zouden nemen in cynisme als je ze 

onbetwistbaar bewijs van valsheid van die verklaringen zou voorleggen. In plaats van hun leiders die hen hadden belogen 

de rug toe te keren, zou de massa protesteren dat ze al die tijd al wisten dat de verklaringen onjuist waren en ze zouden 

hun leiders bewonderen voor hun superieure tactische wijsheid.’ 

Hannah Arendt, The Origins of totalitarism, 1951. 
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Voorlopige credits Wakatt 
Het artistieke team zal voornamelijk bestaan uit de trouwe medewerkers van Serge Aimé Coulibaly.  

 

Concept & choreografie 

Serge Aimé Coulibaly 

Creatie en uitvoering 

Op scène zullen 9/10 dansers en 2 à 3 muzikanten te zien zijn waaronder Sayouba Sigué, Adonis Nebié, Ahmed 

Soura, Marion Alzieu, Ida Faho, Antonia Naouele, Jean-Robert Koudogbo, Snake, etc... 

Assistent bij de choreografie 

Sayouba Sigué 

Productieleiding 

Laure Louvat 

Coordinatie Faso Danse Théâtre 

Lies Martens 

Coproductie 

Théâtre National Wallonie-Bruxelles (BE), Maison de la Danse, Lyon (FR)  en andere te bevestigen 

Spreiding 

Frans Brood Productions 

 

Werelpremière : september 2020 op La Biennale de la Danse, Lyon (FR) 
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Serge Aimé Coulibaly 
 

Serge Aimé is een danser-choreograaf uit Burkina Faso. Hij werd geboren in Bobo Dioulasso. Sedert 2002 werkt 

hij in Europa en een beetje overal ter wereld. Zijn Afrikaanse cultuur is de bron van zijn inspiratie en met zijn 

kunst wil hij een krachtige hedendaagse dans maken die begint vanuit het gevoel maar die ook reflectie en hoop 

in zich draagt. De kracht van zijn expressiviteit maakt zijn werk universeel en begrijpbaar op alle continenten. 

Van bij de oprichting van zijn gezelschap Faso Danse Théâtre in 2002 heeft Serge Aimé rond complexe thema’s 

gewerkt en geprobeerd een daadwerkelijke positieve impuls te geven aan de jongere generatie. 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 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. 

© Margo Tamizé 
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De pers over Serge Aimé Coulibaly  
 

"In Kalakuta Republik verenigt Serge Aimé Coulibaly op een magische manier muziek, dans en de 

Afrikaanse revolutie." - La Libre Belgique over Kalakuta Republik 

 

"Het Festival van Avignon ontploft met een explosieve Kalakuta Republik." – AFP over Kalakuta Republik 

 

"Met Kalakuta Republik bevestigt Serge Aimé zijn twintigjarige carrière." - Le Monde over Kalakuta 

Republik 

 

"Serge Aimé tekent zijn meest ambitieuze creatie. Een succes dat vertelt over Fela Kuti én het Afrika van 

vandaag. Het mooiste is dat Kalakuta Republik ook een feest is voor oog en oor." - Les Inrockuptibles 

over Kalakuta Republik 

 

"A stunning spectacle" - The New York Times over Kirina 

 

"Kirina was een verbluffende voorstelling die een zweterige, rituele en extatische dans combineerde met 

voortstuwende muziek en een bezwerend verhaal." - The New York Times over Kirina 

 

 

© Sophie Garcia 
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© Pierre Van Eechaute – Nuit Blanche à Ouagadougou (2014) 

 

         

© Sophie Garcia – Kalakuta Republik (2017) 

 

© Philippe Magoni – Kirina (2018) 

  



9 
 

Faso Danse Théâtre - Kalakuta Republik 
 

Trailer (Avignon) : https://vimeo.com/209341551 
Captatie (Lyon) : https://vimeo.com/209601995 (wachtwoord: KALAKUTA17) 

Captatie (Berlijn) : https://vimeo.com/232165575 (wachtwoord: KALAKUTA2017) 

 

Klik hier om het dossier te lezen.  

 

 
© Sophie Garcia – Kalakuta Republik (2017) 

 

 

Faso Danse Théâtre - Kirina 
 

Teaser : https://vimeo.com/311457536  

Captatie: https://vimeo.com/303278840 (wachtwoord: Mons2018) 

 

Klik hier om het dossier te lezen.  

 

 

© Philippe Magoni – Kirina (2018)  

https://vimeo.com/209341551
https://vimeo.com/209601995
https://vimeo.com/232165575
http://fransbrood.com/detail.php?prod_id=180&show_first=6
https://vimeo.com/311457536
https://vimeo.com/303278840
http://fransbrood.com/detail.php?prod_id=195&show_first=6
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Contact & tour : Frans Brood Productions 

Gie Baguet & Tine Scharlaken 

info@fransbrood.com 

+ 32 9 234 12 12 
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