
19

INTERVIEW JOMECIA OOSTERWOLDE

Allereerst, wat is het Nieuwe Makers traject van 
het Bijlmer Parktheater? 

“Je pitcht een idee en als dat wordt goedgekeurd 
dan krijg je begeleiding in het maken van een 
voorstelling. Het Bijlmer Parktheater biedt 
je een podium, tijd, en daarmee ga je aan de 
slag. Ik heb eerst aan een solo gewerkt, daarna 
ben ik doorgegaan met een groter stuk; een 
choreografie met drie dansers. Dat vraagt iets 
heel anders van mij. Veel meer. Je danst mee 
en kijkt tegelijkertijd van een afstand naar je 
voorstelling. Die switch moet je kunnen maken. 
Daar heb ik best tegenaan gebokst. Ik zit nog 
midden in dat leerproces.” 

Waar haal je je inspiratie vandaan?

“Voornamelijk uit mijn eigen leven en van dingen 
die spelen in de wereld; de actualiteit. Ik ben 
van het leven op het moment en daar haal ik 
mijn inspiratie uit. Het zal nooit gaan over de 
kleur rood of zo (ze lacht). Mijn meest recente 
voorstelling Awanaisa is een ode aan de vrouw, 
en gaat voornamelijk over de maatschappelijke 

Jomecia Oosterwolde danst. Met Armin van 
Buuren en Diana Ross. Voor X-Factor en The 
Voice. Modern, street dance, traditioneel 
Afrikaans, burlesque en nog heel veel meer. 
Ze voelt zich thuis in muziek, beweging en in 
ritmes. We vroegen dit jonge talent – en één 
van onze Nieuwe Makers - wat haar inspireert 
en waarvan ze droomt. 

druk die op vrouwen wordt gelegd. Maar ook de 
druk die vrouwen op zichzelf leggen onderling. 
Ik hoor van het publiek dat het binnenkomt. Dat 
geeft me bevestiging dat ik op de juiste weg 
ben. Ik dans omdat het mijn passie is, maar die 
reacties geven me een extra push.” 

Al je naar de toekomst kijkt, waar droom je dan 
van?

“Het is mijn absolute droom om zelfstandig 
dansmaker te worden. Dat ik elk half jaar 
een nieuwe voorstelling mag maken en daar 
betaald voor wordt. En dan op tournee, over 
de hele wereld. Dat zou het allermooiste zijn. 
Daar helpt het Nieuwe Makers traject me ook 
in. Op de dag van mijn voorstelling wordt er 
beeldmateriaal gemaakt en verstuurd naar 
theaters, impresariaten en relevante personen. En 
dan hopen dat ik geboekt ga worden!” 

“EN DAN OP TOURNEE, OVER 
DE HELE WERELD”’
Interview: Marco Hohl

Awanaisa van Jomecia is te zien op:
vr 31 januari 20.00 uur en op het 
In The Picture Festival 27-28-29 mrt.


