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Personal information: 

Name:   Ayaovi Kokousse 

Address:   Calvercamp 15A 

   1141 RT Monnickendam 

 

Phone number:  06 – 50 56 20 64 

Date of birth:   01 – 07 – 1985 

E-mail address: ayaovikokousse@hotmail.com 

 

Education: 

 2004-2007, Education of dance at ROC in Amsterdam – graduated. 
 2003, Certificate professional street dance education, The Hague. 

 

Dance experience/ability: 
 
Ayaovi Kokousse was born in Togo. At young age, he started to dance in Company Sojaf. 
{EDTMC}. In the year 2000 he started to live in Holland. At the end of June 2007 he successfully 
fulfilled his education at the ROC in Amsterdam. He is dancing in several groups and made tours 
through Holland and Europe. In 2002 he established his own dance company: Forêt Sacrée 
Obouibé. Ayaovi is teaching dance since 2002 to adults and children. For his material he is inspired 
by traditional- and contemporary African dance and Afro-jazz. 
 
“You never dance alone, because you intend the story behind the dance. You experience a different 
culture, to be free from your body and released from the daily routine!” 
 
 
Dance experience: 
 
 Traditional African dance  

 Afro-jazz 

 Contemporary dance 

 Urban 

 Jazz 

 Street jazz 

 Classical ballet 

 Improvisation 

 

 



Performing: 

2013 Afro-contemporary dance performance in “Geniale Anarchie”  Stichting Julius Leeft, in Paradiso, 
Amsterdam 
2012 Duet “Secret”, choreography by Ayaovi Kokousse and Ise Verstegen, Muiderpoorttheater 
Amsterdam. 
2012 African dance performance, “Afrika-dag” (Africa-day), Paradiso, Amsterdam. 
2012 African dance performance in ‘Hoe duur was de suiker?’ (‘How expensive was the sugar?’), 
Stichting Julius Leeft, in Stadsschouburg, Amsterdam. 
2011 Festival Agogo Ouidah, Benin; choreography “Entre nous” by Ayaovi Kokousse, Richard Adossou 
and Ortan Adjovi. 
2011 “African Music festival” in Freiburg, Forêt Sacrée Obouibé 
2011 ‘Yes we can dance!’, Jubilee Music Theatre Amsterdam. Choreography by Ayaovi Kokousse.  
2011 African dance performance in theatrical reading about the live of Prince Claus of Holland, Claus!, 
Stichting Julius Leeft, Aruba and Curacao, Theatre Cas di Cultura (Aruba) and Theatre World Trade 
Center Curacao. 
2010 African Music festival in Freiburg, Forêt Sacrée Obouibé.  
2010 Dance and percussion performance in Lisbon with the group of Marc Kouami N’danou; Dança Tribal 
Africana 
2009/2010 Workshop from choreographer Germaine Acogny and Patrick Acogny. 
2009/2010 Leading percussion for an African dance by Saky Tchébé, Ciré Beye and Jean Tamba. 
2009 African dance performance in theatrical reading about the live of Prince Claus of Holland, Claus!, 
Koninklijk Theather Carré, Amsterdam. 
2009 Dancer at Yamo Yamo, Utrecht, tour across 17 theatres in Holland and Belgium. 
2008 Tour with his group Forêt Sacrée Oubouibé at different festivals in and outside of Holland, like; 
“African Music festival” in Freiburg, “Internationale Straat festival” in Menen, “Multiculturele festival” in 
Enschede, “Kwakoe festival” in Amsterdam, etc. 
2008 Workshops in Valencia, Spain. 
2006/2007 Tour with company Jambo Africa. 
 
 
2006 Dancer in company Yamo Yamo, Utrecht, performance across 25 theatres in Holland. 
Choreography: Glenn van der Hoff 
2006 Performance in Germany, Belgium and France. 
2005 Performance with his company Forêt Sacrée Oubouibé, at the “Festival al Musada” in Sittard. 
2005 Dancer in company Yamo Yamo, Utrecht, tour across 22 theatres in Holland in October – November 
2005. 
2005 Dancer and percussionist at company Yama Yama. 
2005 Performance with Tam Tam Ivoire in the Netherlands. 
2002 Dancer in Forêt Sacrée Oubouibé. 
2002 Dancer at Tahoungan (traditional Togolese dance-, percussion- and acrobatics company). 
2001-2003 Dancer at Company Christianist, dance on gospel music. 
2001 Collaboration with Sami Gatti, project: Maïcha. Story of the hyena, the story of the monster.  
2001-2002 Collaboration with Inez van de Berg, Raalte; took classes (street dance, classical ballet, jazz) 
from her and teached percussion class, African dance and street dance to children. 
 
Choreography: 
 
2012 Duet “Secret”, choreography by Ayaovi Kokousse and Ise Verstegen, Muiderpoorttheater 
Amsterdam. 
2011 Choreography “Together one”, for Touchee Dance Company in Utrecht.  
2011 Choreography “Afrika” for ROC Amsterdam, performance in Bejing (China) 
2011 Choreography ‘African Urban’, ROC Amsterdam 
2011 Choreography “Entre nous” by Ayaovi Kokousse, Richard Adossou and Ortan Adjovi 
2011 Choreography by Ayaovi Kokousse and Faizah Grootens’ “Hoe duur was de suiker?” ‘Stichting Julius 
Leeft’ (John Leerdam) 
2010 Choreography by Ayaovi for 5 O´Clock, “Van binnen naar buiten” 
2009 Choreography by Ayaovi for ROC Dance African-Urban. 
2009 Duo Secret; choreography by Ise and Ayaovi. 
2008 Choreographer of the company Untold. 
2008 Collaboration with “Stichting Welzijn”, choreographed for the project Badegna.  
2007 Created dance performance: Voyage du mal. Created and danced two solos: Rêve and Azana Kpé. 
2004 Choreographed “Kom, nu is de tijd”. 
2001 Created modern choreography Agolo. 
 
 



Dance instructor: 
 
2012 Cooperation with dancer and choreographer Vincent Harisdo from Benin/Togo, Utrecht.  
2012 R&R International Summerscool Rotterdam 
2012 Dance teacher at “It’s DNA”, Amsterdam 
2011 R&R International Summerscool Rotterdam 
2011-12 Dance teacher at “Fontys Hogeschool voor de Kunsten”, Tilburg. 
2010 R&R International Summerscool Rotterdam 
2008 Working at Swazoom. 
2008-2009 Collaboration with roots and routes at the summer school. Also choreographer for African 
dance. 
2007 Dancing teacher at the “Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten” (De Theaterschool/Theatre 
school). 
2006 Working at “Idea Kunstcentrum”, theatre and library in Soest (Holland). 
2003-now Teacher African dance in Utrecht, Amsterdam (Theatre school), Rotterdam (Codarts, dance 
academy).  
 
 
The lessons are build up in four pieces 
 
 warming-up 
 technique of African dance 
 dance combination 
 cooling-down 
 
For his material he is inspired by traditional- and contemporary African dance, and Afro-jazz. In the 
lessons we dance on bare feet, because then you will get more energy out of the ground. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

“Mon univers – My universe”  

“Mijn danslokaal is een geheime plek voor jou in jouw wereld, waar je komt om te leren, dansen en 
zweten. Om vervolgens vol inspiratie weer weg te gaan, zodat een nieuw bezoek aan deze plek als 
een wens in het hart achterblijft - Ayaovi Kokousse” 

Afro-conditie 

Afro-conditie is gebaseerd op Afrikaanse bewegingen vanuit de traditionele dansen uit West-Afrika. 
De les is hoofdzakelijk opgebouwd in twee delen. Allereerst wordt er een krachttraining gedaan 
waarbij extra aandacht aan de buikspieren wordt besteed. Dit is het centrum van het lichaam en is 
van belang bij de controle over elke beweging die je maakt in de dans. 

Het tweede deel van les bestaat met name uit conditie opbouw. Hierbij worden aangeleerde 
combinaties continue herhaald, totdat ze gecontroleerd kunnen worden uitgevoerd en op hoog 
tempo, waarbij veel van je conditie wordt gevraagd.  

Er wordt gedanst op blote voeten, zodat de energie naar de aarde kan worden gestuurd.  

Het doel van deze lessen is kracht en conditie op te bouwen, zodat je dit kunt toepassen bij andere 
danslessen en –stijlen.  

Traditionele West-Afrikaanse dans en andere stijlen 

In deze lessen worden dans en muziek  op verschillende manieren gebruikt, waarbij wordt laten 
zien hoe traditionele dansen worden gedanst, maar ook hoe deze tot de hedendaagse westerse 
dansen hebben geleid.  

Ook in deze lessen wordt op blote voeten gedanst, zodat de energie naar de aarde kan worden 
gestuurd.  Van belang is het om de ruimte goed te leren gebruiken, zodat je de energie van de hele 
ruimte waarin je danst met je meeneemt en doorgeeft.  

Daarnaast wordt in de les aandacht besteedt aan muzikaliteit, aangezien luisteren naar en begrip 
van de muziek een vereiste is om deze dansen goed en met gevoel uit te kunnen voeren. In de 
muziek komt een verhaal naar voren wat via de dansers moet worden overgebracht. Leren 
communiceren en samenwerken met een muzikant, is dan ook een onderdeel waar aandacht aan 
wordt besteedt tijdens deze les.  

Dans, muziek en zang zijn onlosmakelijk verbonden, iets wat duidelijk naar voren komt in iedere 
les en iedere ontmoeting met de eeuwenoude tradities. 

Het principe wat in Afrikaanse dans sterk wordt nageleefd is ‘geven en nemen’, elkaar vertrouwen, 
en met elkaar in contact komen en blijven gedurende de dans.  

Met dit principe in gedachten worden deze lessen gegeven. Leerlingen leren dus niet enkel de 
Afrikaanse dansen en technieken, maar leren ook om met elkaar te dansen, met elkaar te 
communiceren, met elkaar samen te zijn. Je danst niet voor jezelf, maar voor elkaar. Met de 
muziek, dans en cultuur, die tijdens deze les allemaal nadrukkelijk aan bod komen, laat Ayaovi de 
leerlingen ervaren dat we allemaal onderdeel zijn van een eenheid.   

Traditonele Afrikaanse dans en dansstijlen zoals moderne dans of Afro-jazz komen dichter bij 
elkaar in de stijl die “Afro-contemporaine” wordt genoemd.  Het verband van deze moderne 
dansstijl met de traditionele dansen, de moeder van de dans, wordt nadrukkelijk in stand 
gehouden. Als danser leer je bewegingen uit te voeren met controle en precisie, waar de focus en 
intentie van een beweging liggen, maar ook hoe de bewegingen zijn ontstaan uit de 
oorspronkelijke traditionele dans. Hier ontstaat een nieuwe dans.  

Met deze stijl wil Ayaovi de gevoelsmatige betekenis van deze traditie op een andere, nieuwe 
manier aan de leerlingen vertellen. 

Een soortgelijke stijl is Afro-Urban. In deze stijl weet Ayaovi op een bijzondere manier de 
verbinding met de culturele ‘roots’ te bewaren en van daaruit verbindingen te leggen met andere 
hedendaagse dansdisciplines zoals streetdance en moderne dans.  



Afro-Urban vindt zijn oorsprong in traditionele Afrikaanse dans. In Afrika worden mensen door 
dansers op straat ‘gelokt’ om te komen kijken en aanmoedigen. Eenzelfde uiting van dans wordt 
gezien in Amerika, waar ‘jongeren van de straat’ verschillende stijlen dansen (hiphop, streetdance, 
crumping, house) in ‘crews’. Dat deze manier van het presenteren en ervaren van dans, 
oorspronkelijk vanuit de Afrikaanse traditie is ontstaan, is bij velen onbekend. Door het maken van 
een mengeling van Afrikaanse dans en hiphop, streetdance en house, ofwel, Afro-Urban, wil Ayaovi 
dansers inzicht geven in hoe de dansen, die zij gewend zijn te dansen, zijn ontstaan en waar zij 
oorspronkelijk vandaan komen. 

Er mag dus wel worden gesteld, dat Afrikaanse dans de moeder is van alle dansen. Bij beheersing 
van deze dansstijl, kan je elke “nieuwe, moderne stijl” aan.  

“Traditionele dans laat zich in de natuur vertalen als de wortels van de bomen, de basis van het 
leven. Bladeren kunnen worden verwijderd, maar zolang de wortels van de boom in de grond zijn, 
zullen de bladeren blijven groeien” – Ayaovi Kokousse 

 

“Mon univers – My universe”  

Ayaovi Kokousse 

 

www.foretsacree.nl 

T: 06-50562064 

 
  

  


