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Research Center for Material Culture
This event is dedicated to Mami Wata, a water divinity of Vodun, whose practice is spread across
western, central and southern Africa, in the diaspora of the Caribbean and in the regions of northern
and southern America: water spirits play a prominent role in practices of healing. Tania Christina
Monteiro and Ayaovi Kokousse will open with a performance-as-offering to honor Mami Wata. Then,
Monteiro will explain her project through an excerpt of a film she is working on. Finally, Monteiro and
Kokousse will join Aminata Cairo, Kyrah Malika Daniels, and Annabel Guérédrat in conversation.
https://www.materialculture.nl/en/events/copresences-mami-wata-afro-dutch-context

The ‘Copresences’ of Mami Wata
in an Afro-Dutch Context
EVENT | 31 August 2021 | 14.30-16.30 CET This
event is dedicated to Mami Wata, a water divinity
of Vodun, whose practice is spread across
western, central and southern Africa, in the
diaspora of the Caribbean and in the regions of
northern and southern America: water spirits play
a prominent role in practices of healing. Tania
Christina Monteiro and Ayaovi Kokousse will open
with a performance ...
www.materialculture.nl

When the Rainbow is enuf ‘ – Tania
In samenwerking met Huis voor Makers (HvM) laat Tania het publiek kennismaken met zes levendige
vrouwen. Deze afstudeervoorstelling belooft een regenboog aan gevoelens en verhalen. Laat je
meevoeren in de dansroutine van woorden, geuren en kleuren die je doen vibreren van wanhoop naar
zelfacceptatie.
Zes godinnen ontmoeten elkaar daar waar de muziek gestopt is. Met hun hoofd als pakketje en
lichaam als bruikbaar goed zijn ze teruggegooid naar de kille bodem van de onderwereld. Voor de
zoveelste keer. Maar nu zijn ze het zat. Hun tocht naar hun eigen wortels leidt tot naakte onthullingen
en stormachtige rituelen.

'When the Rainbow is enuf' - Tania | 'Work in progress' presentatie HvM - In het
Koorenhuis - In het Koorenhuis

'When the Rainbow is enuf' Tania | 'Work in progress'
presentatie HvM - In het
Koorenhuis
'When the rainbow is enuf' is de
afstudeervoorstelling van Tania Christina waarin

het publiek kennis zal maken met zes levendige
vrouwen.
www.hetkoorenhuis.nl

Voodoo Togo - Tivolivredenburg
Programma Voodoo To Go 2017 TivoliVredenburg Utrecht (voodoofestival.nl)
De vier elementen van de natuur - water, vuur, aarde en lucht - hebben in het voodoogeloof naast
een eigen ceremonie en muziek ook een eigen kleur: fashion!
Onder regie Tania Monteiro eert designer en kunstenaar Stella Atal (Parijs/Oeganda) 'Mami Wata'
(moeder water), de geest van water en een van de meest krachtige godinnen binnen het Voodoo
geloof, in een combinatie van bodyart en Afrikaanse jurken. Mooi, beschermend, verleidelijk en
potentieel dodelijk.

Voodoo To Go Festival 2017 | 15-17 sept TivoliVredenburg Utrecht
Terugblik op het festival met onder andere Akua Naru, Val Jeanty, Anthony Joseph, Vaudou Game,
Kuenta i Tambu, Foret Sacrée, Tambours Sacrés du Togo, Apinti, Catching Cultures Orchestra,
Vood'Four, 010 Kawina, bodypainter Serge Kponton, fashionshow door Stella Atal en Zahriyah en
lezingen en interviews door en met Dana Rush, Birgit Meyer, Sica Christelle Yaovi, Leendert van der
Valk, Tania ...
voodoofestival.nl

