
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht januari 2023 

Danstheater AYA en Silbersee slaan de handen ineen voor 
muzikale dansvoorstelling Mother’s White over huidskleur 
en privileges. Première woensdag 18 januari om 19:30 u 
Theater de Krakeling in Amsterdam. 

De muzikale danstheatervoorstelling Mother’s White, met zangeres Maya Alban 
Zapata en danseressen Lenna Maarte Schouten en Sherise Strang, is een eerste 
co-productie van Danstheater AYA en operagezelschap Silbersee. De voorstelling 
vertelt het verhaal over hoe het is om als zwarte dochter op te groeien met een 
witte moeder en gaat over verwarring van huidskleuren, privileges en de wil om elkaar 
te aanvaarden. De regie en choreografie liggen in handen van Ryan Djojokarso, de 
muziek werd gecomponeerd door Akim Moiseenkov en Sjaan Flikweert is 
verantwoordelijk voor het libretto. De première is op woensdag 18 januari om 19:30 uur in 
Theater de Krakeling in Amsterdam, daarna toert de productie t/m maandag 3 april langs 
theaters in het hele land. Naast de publieke voorstellingen staan er meerdere 
schoolvoorstellingen in het voortgezet onderwijs gepland. 

Privileges op basis van huidskleur 
Shit! Daar staan ze weer. Ik begin steeds sneller te lopen en kijk om me heen om te zien of er misschien 
nog andere mensen in de buurt zijn. Maar de straat is leeg en ik kan nu alleen nog maar rechtdoor. Niet 
omkijken. Net als ik denk dat ik ze voorbij ben, grijpen twee handen hardhandig in mijn kraag. Alweer. Ik 
val achterover en hoor mijn trui scheuren. Ze lachen erom en schelden me uit. Het lijkt inmiddels de 
normaalste zaak van de wereld, maar hoe lang zal mama het nog geloven als ik zeg dat ik gewoon 
gevallen ben… 
 
Het voelt machteloos als je dochter door huidskleur anders aangekeken wordt. Je kunt haar niet iemand 
anders laten zijn. Hunkering naar begrip en acceptatie dringen zich op. Maar wanneer is het moment dat 
je als moeder in actie komt? Librettist Sjaan Flikweert is een interdisciplinaire maker die 
gevoelswerelden schept waarin de kleinste details de hoofdrol krijgen. In Mother’s White klinken haar 
persoonlijke verhalen door. Ze confronteert met veel gevoel voor nuance, waarbij ze zowel scherp als 
zacht kan zijn, haar publiek met aannames, oordelen en verwachtingen. Componist Akim Moiseenkov 
schreef speciaal voor deze productie een muzikale compositie waar alle performers en hij zelf actief 
onderdeel van zijn in dans, zang en muziek. Daarbij weet choreograaf en theatermaker Ryan Djojokarso 
als geen ander schrijnende situaties met humor te benaderen.   

Co-productie Danstheater AYA en Silbersee 
Danstheater AYA maakt brutaal en toegankelijk danstheater voor een jong publiek. Directe en eerlijke 
voorstellingen waarin taboes niet worden geschuwd. Over onderwerpen die het jonge publiek 



bezighouden zoals culturele identiteit, groepsdruk of populariteit. De voorstellingen zijn een spannende 
mix van hedendaagse dansvormen, verschillende speelstijlen en muzieksoorten.  

Silbersee is een caleidoscopisch gezelschap. Een enigszins chaotische familie van zielsverwanten rond 
zanger en boerenzoon Romain Bischoff. Geworteld in opera, maar met de ramen en deuren wijd open 
voor eigenzinnige talenten uit de meest uiteenlopende genres en disciplines. De stem staat als oer-
instrument altijd centraal. Silbersee heeft de doelstelling om in 2027 een klimaatpositief productiehuis te 
zijn en geen enkel negatief effect meer te hebben op milieu en grondstoffenvoorraden.  

Het is de eerste keer dat Danstheater AYA en Silbersee samenwerken. Net zoals muziek is dans een taal 
die direct bij het publiek binnenkomt. Daarin vinden de gezelschappen elkaar. 
 
  
Perskaarten  
We zien u graag in Amsterdam bij de première op woensdag 18 januari om 19.30 uur in Theater 
De Krakeling of bij een van de andere voorstellingen. De volledige speellijst vindt u hieronder. Voor 
het reserveren van een perskaart, interviewaanvragen of meer informatie kunt u contact opnemen 
met Hedwig van der Zwaal: hedwig@aya.nl, tel. 06 11052215.   
  
Credits 

Regie/choreografie: Ryan Djojokarso 
Muzikale dramaturgie: Romain Bischoff 
Dans: Lenna Maarte Schouten en Sherise Strang 
Componist & speler: Akim Moiseenkov 
Performer & zang: Maya Alban Zapata 
Libretto: Sjaan Flikweert 
Geluidsontwerp: Maurits Thiel 
Lichtontwerp: Ate Jan van Kampen 
Adviezen: Jan Van den Bossche en Jappe Groenendijk 

  
Speellijst 2023 
vr 13 jan Hoofddorp Schouwburg De Meerse (schoolvoorstelling) 
di 17 jan Amsterdam Theater De Krakeling 
wo 18 jan Amsterdam Theater De Krakeling (première) 
do 19 jan Rotterdam MaasPodium 
za 21 jan Purmerend Theater De Verbeelding 
do 26 jan Haarlem Schuur (schoolvoorstelling) 
do 26 jan Haarlem Schuur 
vr 27 jan Maastricht AINSI 
di 31 jan Den Haag Korzo theater (schoolvoorstelling) 
wo 01 feb Amersfoort Theater De Lieve Vrouw 
wo 01 feb Amersfoort Theater De Lieve Vrouw (schoolvoorstelling) 
do 02 feb Den Haag Korzo theater (schoolvoorstelling) 
do 02 feb Den Haag Korzo theater 
vr 03 feb Haarlem Schuur (schoolvoorstelling) 

do 09 feb Rotterdam Theater Rotterdam (schoolvoorstelling) 
do 09 feb Rotterdam Theater Rotterdam 
wo 15 feb Leiden Theater Ins Blau 
wo 22 feb Amsterdam Bijlmer Parktheater (schoolvoorstelling) 
wo 22 feb Amsterdam Bijlmer Parktheater (schoolvoorstelling) 
ma 06 mrt Kortrijk Schouwburg Kortrijk (schoolvoorstelling) 
do 09 mrt Almere Kunstlinie (schoolvoorstelling) 
vr 10 mrt Amsterdam CC Amstel 



di 14 mrt Menen VZW CC De Steiger Menen (schoolvoorstelling) 
di 14 mrt Menen VZW CC De Steiger Menen (schoolvoorstelling) 
zo 19 mrt Tilburg Schouwburg Concertzaal Tilburg 
za 25 mrt Dordrecht Energiehuis 
wo 29 mrt Utrecht Stadsschouwburg Utrecht (schoolvoorstelling) 
wo 29 mrt Utrecht Stadsschouwburg Utrecht 
ma 03 april Amsterdam Meervaart (schoolvoorstelling) 
 
  
De speellijst, is ook hier te vinden: www.aya.nl  
 
Instagram > danstheateraya & silberseeopera 
Facebook > DanstheaterAYA & silberseeopera 

Over Ryan Djojokarso 
De huischoreograaf Ryan Djojokarso is als danser opgeleid aan Codarts en heeft zich ontwikkeld als 
een veelzijdig maker. Hij ontving in 2017 de BNG Bank Dansprijs voor veelbelovende choreograaf 
en werd genomineerd voor de prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek. Hij was aan Korzo 
verbonden binnen de Nieuwe Makersregeling en maakte de grotezaalproductie Libi in 
samenwerking met het Scapino Ballet en Zuiderstrandtheater. Eerdere jeugdvoorstellingen van hem 
zijn Tanz ist auch Sport (12+), Jij bent ‘m (6+) en Wie niet weg is, is gezien (6+). 

Ryans fascinaties: “De verhalen die ik wil vertellen komen voort uit vrij persoonlijke, soms 
autobiografische ervaringen. Ik ben geboeid door menselijke gedragingen en hoe we ons vaak 
willen verschuilen. Achter spullen, achter anderen, achter verwachtingen. Is het menselijk gedrag? 
Is het bijna dierlijk? De bewegingen en het gedrag van dieren gebruik ik ook als inspiratie voor 
dansmateriaal. Net zoals de speelse elementen uit sport en spel. Ik vind het belangrijk dat kinderen 
kennismaken met dans en voorstellingen. Ze moeten veel meer gaan zien en de magie van het 
theater ervaren. Iets wat ikzelf in mijn jeugd in Suriname heb gemist. De eerlijkheid en fantasie van 
kinderen vind ik verrijkend. En ik vind het belangrijk om humor in te zetten als wapen om lastige 
thema’s aan te kaarten.” 

Over Danstheater AYA 
Dans is een taal die heel direct binnenkomt. AYA biedt jongeren en kinderen de kans om dans een 
belangrijke rol te laten spelen in hun leven. Met voorstellingen die durven. Rauw en ongepolijst, 
voorbij schoonheid en ijdelheid. De dansers en spelers van AYA zetten hun persoonlijkheid in om 
het publiek te raken en te verleiden. Ze zijn sterk en kwetsbaar tegelijkertijd.  

Danstheater AYA is per 2021 toegelaten tot de Basisinfrastructuur (BIS), een geweldige stap voor 
het gezelschap. De komende vier jaar zal onder artistiek leiderschap van Wies Bloemen de 
choreografen Anne Suurendonk en Ryan Djojokarso als huischoreograaf verbonden zijn aan het 
gezelschap. Per seizoen komen wij uit met nieuwe voorstellingen van Wies Bloemen en de 
huischoreografen. En reprises van succesvolle producties. 

Anne Suurendonk is al langer verbonden aan AYA. Zij was o.a. assistent van Wies bij I call my 
brothers (2018 coproductie met Toneelmakerij), cochoreograaf van Guerrilla (2017 coproductie met 
DOX) en maakte in 2020 Bloedband. De Theaterkrant over Bloedband: “Het is rauw, speels en 
oprecht. De prikkelende choreografie past goed binnen het toegankelijke repertoire van 
Danstheater AYA.” In 2021 maakte zij de voorstelling Liefde en dan en was in 2022 naast Wies 
Bloemen artistiek-assistent bij de voorstelling Dubbelbloed #2. 

Ryan Djojokarso maakte in 2020 voor het eerste een productie bij AYA: Het Verhaal van Anders. 
Daarvoor was hij o.a. verbonden aan Korzo. In 2019 maakte hij Libi, een grotezaalproductie van 
Korzo, Scapino en Zuiderstrandtheater.  De Theaterkrant over Ryan: “Knap is hoe Djojokarso met op 



het oog simpele handelingen tweestrijd zichtbaar maakt.” Ryan gaat als huischoreograaf, in 
coproductie met Silbersee in het voorjaar van 2023, de voorstelling Mother's White maken. 

AYA is in 1990 opgericht door artistiek leider en choreograaf Wies Bloemen, aanvankelijk als 
dansgezelschap voor volwassenen. Vanaf het moment dat AYA landelijk en internationaal succes 
verwerft met Bronsttijd (1996) – een jongerenvoorstelling over seksualiteit en verliefdheid – richt 
AYA zich specifiek op een jong publiek. Verwondering, nieuwsgierigheid en maatschappelijk 
engagement liggen altijd aan de basis van het werk. AYA streeft niet naar een esthetische 
schoonheidsbeleving maar zoekt naar wat zich achter de façade bevindt. “Dat weerbarstige, gulle, 
brutale, onhandelbare, aandoenlijke publiek van ons. Hard als graniet, sensitief als de voelhoorntjes 
van een slak. Steeds weer jong, eeuwig nieuw.” (Wies Bloemen) 

AYA speelt in theaters, op scholen van VMBO tot HAVO en VWO en op locatie, zowel regionaal, 
landelijk als internationaal. We bereiken in binnen- en buitenland zo’n 24.000 jongeren per jaar. 

Over Silbersee 
Silbersee is een caleidoscopisch gezelschap. Een enigszins chaotische familie van zielsverwanten 
rond zanger en boerenzoon Romain Bischoff. Geworteld in opera, maar met de ramen en deuren 
wijd open voor eigenzinnige talenten uit de meest uiteenlopende genres en disciplines. Met de stem 
als oer-instrument geeft Silbersee klank aan dat wat gehoord moet worden. Dat wat er écht toe 
doet; thema’s zoals inclusie, ecologie en artificiële intelligentie. We werken graag samen met 
anderen en maken voorstellingen over de wereld van nu en die van de toekomst.  

De ambities zijn groot. Silbersee wil in het veld de rol vervullen van voortrekker en vernieuwer. Niet 
alleen op artistiek, maar ook op maatschappelijk vlak. De doelstelling is dan ook om 
in 2027 een klimaatpositief productiehuis te zijn dat geen enkel negatief effect meer heeft op milieu, 
op grondstoffenvoorraden en op de samenleving. Om deze doelstelling te behalen schreef de 
organisatie een manifest met acht grondbeginselen die hen moeten helpen op de weg naar een 
duurzame toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


