O

p grote afstand hoor je de stem
van Bousso Seck (25). In een zanderige buitenwijk van de hoofdstad
Dakar repeteert ze met haar broer en zijn
vrienden. Zij begeleiden haar op de thiole en
de bong bong. De hele buurt is uitgelopen om
naar haar te luisteren. Binnen een mum van
tijd danst en zingt iedereen mee.
Bousso deed in december vorig jaar met
twintig andere kandidaten auditie voor Women Unite Senegal. De Nederlandse zangeres en theaterproducent Leoni Jansen selecteerde vijf zangeressen. “Bij de audities heb
ik er voornamelijk op gelet of de kandidaten
uitstraling hebben, toon kunnen houden en
het leuk vinden om in een groep te zingen.”

Ze selecteerde vijf zangeressen, afkomstig
van verschillende stammen in Senegal.
Elke vrouw brengt daarmee haar eigen
muzikale traditie en culturele achtergrond
in. Aan Leoni Jansen de taak om van deze
vrouwen één groep te vormen en tegelijkertijd recht te doen aan de eigen muzikale
stijl die elke vrouw meebrengt. In april
keerde zij terug naar Senegal om het repertoire van de vrouwen voor te bereiden: “We
hebben in de workshops veel geïmproviseerd. Elke vrouw zingt in haar eigen taal,
maar de anderen kunnen meezingen in hun
eigen taal ter ondersteuning van de solozangeres. Muziek is internationaal en we
komen er samen wel uit.”

Leonie Jansen stimuleert de zangeressen
om maatschappelijke thema’s aan de orde te
stellen. Bousso weet heel goed waar zij over
wil zingen. “Ik pleit in mijn nummers voor
een betere positie van de vrouw en tegen
huiselijk geweld. In een land waarin de
muziekscene toch voornamelijk door mannelijke muzikanten wordt gedomineerd is
het goed om eens een vrouwelijk geluid te
laten horen! Ik ben erg blij met deze kans.
Ik hoop dat ik hierna een solocarrière kan
beginnen en beroemd word, net als mijn
grote voorbeeld Kine Lam.”
Voor optredens van Women Unite Senegal en het programma van Festival
Mundial, zie in deze IS, pagina 48 en www.festivalmundial.nl.

Women Unite Senegal is een
initiatief van Leoni Jansen,
Mundial Productions en
Ngaari Laaw. Zij werken hierin
samen met ICCO. Het initiatief
wordt ondersteund door de
Nederlandse ambassade in
Dakar en het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

“Ik pleit in mijn nummers voor een betere positie van de vrouw”,
zegt Bousso Seck. Zij is een van de vijf Senegalese zangeressen
van Women Unite Senegal. De band is in juni op tournee in Nederland en geeft afsluitend een concert op Festival Mundial in Tilburg.
Tekst Mariken Stolk
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Zingen tegen
huiselijk geweld

Foto linkerpagina Bousso repeteert op het dakterras,
met haar broer en zijn vrienden. Ze behoort tot de
griots, een groep oorspronkelijk rondtrekkende
trobadours die nu nog veel muzikanten voortbrengt.
Foto linksboven Binel is geboren in Dakar, maar ze
houdt in haar zang wel vast aan de traditie van de
peul, de stam waartoe ze behoort.
Foto rechtsbeneden Leoni Janssen met Women
Senegal Unite.
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