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Sumatraans dans- en muziek collectief Archipelago 
o.l.v. Esmeralda Zee en Renadi Santoso 

            Javaanse dansgroep Kuwung-Kuwung 
o.l.v. Clara Brakel 

 
 

 

 

 

 

 

Zaterdag 2 mei 14.30 - 16.00 u 

Rietveld theater 
rietveld 49  Delft 

   Toegang: € 7,50 
     € 5,=  vrienden, leden VVCD 
     € 2,50 jeugd tot 16 jaar 

boeking: www.rietveldtheater.nl 

of betaling op NL55INGB0003010395 
 t.n.v. Etnograf. Ver. Delft  o.v.v. 2 mei rietveld 

 
info: H. van Haeren tel 015-2146791 

www.verreculturendelft.nl 



 

 

Persbericht t.b.v. voorstelling: ' Sumatraanse en Javaanse dans en muziek' 

 op zaterdagmiddag 2 mei 14.30 u in het Rietveldtheater te Delft  

 

Wereldmuziek en dans uit Sumatra en Java, dat kunt u beleven op zaterdagmiddag 2 

mei a.s. in het Rietveldtheater, rietveld 49 in Delft. Om 14.30 u. treden dan leden op 

van het dans- en muziekcollectief Archipelago o.l.v. danser en theaterspeler Renadi 

Santoso samen met de Javaanse dansgroep Kuwung-Kuwung o.l.v. Clara Brakel, die 

haar dans- en muziekopleiding ontving in Java, aan de hoven en conservatoria van 

Surakarta en Yogjakarta. 

De Sumatraanse muziek van Archipelago wordt in combinatie met de Sumatraanse 

fluit, kendang (trommel), gong, rampaï's en indangs (tamboerijnen) gespeeld op een 

aantal kleinere gongs, talempongs genaamd. Deze muziek begeleidt de verschillende 

Sumatraanse dansen, zoals de Tari Pasambahan of welkomstdans en de Tara Piring 

of bordjesdans, waarbij de tamboerijnen afgewisseld worden door solo- en 

koorzang. 

De danseressen zijn gekleed in authentieke kostuums die evenals de 

muziekinstrumenten in Sumatra zijn vervaardigd. 

De begeleiding van dans- en muziekcollectief Archipelago berust bij Esmeralda Zee-

Hilal die ook regelmatig lezingen geeft over aspecten van de Indonesische cultuur 

zoals bijv. wayang (poppenspel), batik, vlechtwerk en kralenkleding. 

 

Contactpersonen:  

Ver.Verre Culturen Delft (organisatie): Hans van Haeren, tel.015-2146791,  haerenh@xs4all.nl 

Archipelago:  Esmeralda Zee-Hilal, tel. 071-5613297, esmeralda_theo@hotmail.com 

Kuwung-Kuwung:        Clara Brakel, tel. 070-3869433,  clarabrakel@gmail.com 

 

 

 

  



 

 

Sumatraans en Javaans Dans en Muziekprogramma 

in het Rietveldtheater  
Rietveld 49  Delft 

2 Mei 2015 van 14.30 – 16.00 

 

Dans en Muziek Collectief Archipelago 
olv Esmeralda Zee en Renadi Santoso 

en 

Javaanse dansgroep Kuwung-Kuwung 
olv Clara Brakel 

 

 Feestelijke opening met rapaï en kendang optocht door de leden 

van Archipelago 

 Verwelkoming door Esmeralda Zee-Hilal en uitleg van de 

Sumatraanse welkomsdans Tari Pasambahan 

 Tari Pasambahan door danseressen Rima en Yanti 

 Inleiding en uitleg door Clara Brakel van een muziekstuk uit 

Sulawesi met gebruikmaking van Sumatraanse Talempongs 

 Kelok Sembilan, West-Sumatraans koorzang en talempongorkest 

Archipelago 

P A U Z E 

 Lado Ai muzikaal vraag en antwoord spel met zang en uitleg door 

Renadi Santoso 

 Inleiding en uitleg door Clara Brakel van de Javaanse Dansgroep 

Kuwung-Kuwung over de Midden Javaanse Dans Tari Gambiong 

 Tari Gambiong door Kuwung-Kuwung danseressen 

 Inleiding en uitleg door Esmeralda Zee-Hilal over de 

Sumatraanse Tari Piring of bordjes dans 

 Tari Pasambahan door Rima en Yanti 

 Afsluiting en gelegenheid om met de danseressen op de foto te 

gaan. 

 


