
R A I N F O R E S T A T I O N
K U R A N D A

A  U  S  T  R  A  L  I  A

De dansen die wij U vandaag zullen laten zien komen oorspronkelijk van verschillende stamgebieden in het 
verre noorden van Queensland.

DE WELKOMSTDANS: BIBA MYON
De muzikant (didgeridoo speler) komt op het toneel en nodigt iedereen uit op onze Corroboree.

DE MUGGENDANS: NGUKUM
De dansers beelden uit hoe zij, als ze in the mangrove bossen op jacht zijn, zich met bladeren om het 

lichaam slaan om de muggen weg te jagen.

WAARSCHUWINGS DANS: GURRUNGA
Deze dans wordt uitgevoerd wanneer een stam het gebied van een andere stam binnentrekt. Deze dans 

waarschuwt de invallende stam om uit de buurt te blijven teneinde stam-oorlog te voorkomen.

DE STILLE SLANG: PAMAGIRRI
Pamagirri betekent stille slang. Zie hoe de dansers als een slang door het publiek dansen. PAS OP.

SUIKERZAK: MUGUY
Twee jagers zoeken een Makor boom, hakken hem om en halen het zoete merg eruit, dat onder de stam 

verdeeld wordt. De vondst wordt met een dans gevierd.

DE KASUARIS DANS: BUNDARA
De dansers demonstreren hoe goed zij kunnen jagen en de bewegingen van de kasuaris, de grote loopvogel 

van de Australische regenwouden, kunnen nabootsen. (Sommige dagen doen wij een andere dans in de 
plaats van de Bundara, om de gelegenheid te hebben een dans van een ander gebied te kunnen laten zien).

DE KANGOEROE DANS: MARLOO
Een jonge kangoeroe daagt een oudere kangoeroe uit tot een gevecht over territoriale rechten.

SHAKE-A-LEG: WARRAN-JARRA
Een demonstratie van de verschillende vormen van een dans genaamd “Warran-Jarra”, ook bekend als 

“Shake-A-Leg”. Let goed op: er komt een verassing.

De Pamagirri dansgroep zegt U vaarwel, met dank dat U ons de gelegenheid heeft geboden U deelgenoot te 
maken van onze eeuwenoude cultuur.
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