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23. Ashun Daje Mori
Servo-Kroatisch - Romanes / Servo-Croatian - Roma
(Muziek en tekst / Music and lyrics: Ljiljana Buttler)

Ashun daje mori 
more bi bahta 
more bi bahta 
prokleto aven 
Aah, prokleto aven!  

O Djurdjevdan daje
rano sabajle
pale mange daje 
prokleto aven 
Aah, prokleto aven! 
More chore rome 
o devel ila 
more chikme chave 
o del chorarda 

Aah, o del chorarda  
Aah, devla gudleja!

Luister, moeder,
naar mijn leed,
naar mijn leed,
want wij zijn vervloekt.
Oh, wij zijn vervloekt!

Oh, Djurdjevdan is hier, moeder.
Het is vroeg in de morgen,
maar voor mij, moeder,
is het gekomen als een vloek.
Oh, we zijn vervloekt.
Mijn arme man,
die God heeft weggenomen 
en mijn arme kinderen.
Hij is vertrokken in armoede.

Hij is vertokken in armoede.
Oh, gelukkige God!

Listen, mother,
to my misery,
to my misery,
because we’re cursed.
Oh, we’re cursed!  

Oh, Djurdjevdan is here, mother.
It’s early in the morning
but for me, mother,
it has come as a curse.
Oh, we’re cursed.
My poor husband,
God has taken away
and my poor children.
He’s left in poverty.

Oh, he’s left in poverty.
Oh, happy God!

Seguiriyas
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Zo’n duizend jaar geleden begonnen de zigeuners in Rajasthan (India) aan hun 
trektocht naar het westen. Op drift geraakt, kwamen ze vanuit de Indiase kasten-
maatschappij in Perzië waar hun faam hen al vooruit gesneld was: ‘10.000 muzikanten
zijn aangekomen’ staat in een overlevering beschreven. Hun tocht voerde verder naar
Rusland, Noord-Afrika en uiteindelijk Oost- en West-Europa. Duizend jaar geschiedenis
van een volk dat altijd is blijven ronddolen en dat vervolgd, bespot, beschimpt en bijna
uitgeroeid is, maar dat vanwege de dans, muziek, ritme, passie en kleur op alle feesten
welkom was.

Een researchteam van Het Internationaal Danstheater volgde in 1992 de tocht van de
zigeuners in omgekeerde richting, terug naar de oorsprong in Rajasthan. Deze reis
bleek nog maar het begin te zijn van een bijna wereldwijde ontdekkingstocht. De
artistieke staf van Het Internationaal Danstheater zou in de jaren daarna het Indiase
subcontinent in alle richtingen doorkruisen. Overal vonden ontmoetingen met
zigeuners plaats. De trektocht van de zigeuners bleek niet alleen naar het westen te
hebben gevoerd, maar ook verder naar het zuiden, tot in Tamil Nadu in het zuidoosten
van India. En ook iets dichter bij huis, rond de Zwarte Zee en op de Kaukasus, ontdekte
het researchteam sporen van de zigeunercultuur. Zigeuners zijn door de eeuwen heen
nomaden gebleven, die juist door het reizen en trekken overal cultuurelementen
hebben opgepikt en sporen van hun cultuur hebben achtergelaten.

Reizigers uit Rajasthan is een hernieuwde kennismaking met de kleurrijke, van dans,
muziek en passie doordrenkte cultuur van de zigeuners uit de hele wereld die het
gezelschap in de productie de Reizigers (1994) voor het eerst op het toneel bracht.

Reizigers uit Rajasthan 

Mijn vriendje gaat naar de kermis, hij draagt zwart hout.
Het is een grappige man, die hout koopt en verkoopt.

De meisjes halen water en spelen muziek in het bos.

Veel mensen zijn hierheen gekomen voor het Holi festival.
Mijn vriendin heeft een neussieraad
en ik heb een snor.
Mijn vriendin heeft zwarte lijnen onder haar ogen.
Mijn vriend heeft een tulband.
We zijn een goed koppel samen.

My boyfriend is going to the fair, he is carrying black wood.
He is a funny man, who buys and sells wood.

The girls are gone to fetch water and play music in the forest.

Many people have come for the Holi festival.
My girlfriend has a decoration in her nose
and I have a moustache.
My girlfriend has black lines under her eyes.
My boyfriend wears a turban.
We make a great couple.
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Dans uit de Punjab en Rajasthan, Indiase kathak en Spaanse flamenco, Egyptische buik-
dans en Russische tap, dansen die naast grote verschillen ook grote overeenkomsten
vertonen.

De cd Reizigers uit Rajasthan bevat muziek uit de gelijknamige theaterproductie van
Het Internationaal Danstheater.

5. Kalya
Indiaas / Indian

Ararara rarararara
O kalo geyorek ke yore me rame, o layo tari lakeride 
O kalo geyorek ke yore me rame, o layo tari lakeride 
Ararara rarararara
O kali elekeri o pannedjari 
O kali elekeri o pannedjari 
Elekeri ne muni kerise tyere
Ararara rarararara

Ararara rarararara
O baadya batsyere manga rame
O baadya batsyere manga rame
O tyori panneleva layayori
Ararara rarararara

Huliya meyuri regula le geyora mange tarise
Huliya meyuri regula le geyora mange tarise

Mari bangita natani wali, mariyem bangita ó ó ó
Mariyem bangita katsyele bali
Sava walo reh nawab
Mutsyeri valore navaab, geyore mange tarise

Huliya meyuri regula le geyora mange tarise
Huliya meyuri regula le geyora mange tarise

Rajasthan

RuR_cdboekje_0010  28-02-2004  22:19  Pagina 4 RuR_cdboekje_0010  28-02-2004  22:19  Pagina 25



Roughly a thousand years ago, the gypsies of Rajasthan (India) began their long 
migration to the west.
Adrift in the world, they left the Indian caste system behind them and arrived in Persia,
to find that their fame had gone before them. ‘Ten thousand musicians have arrived’,
says an ancient text. Their journey then took them to Russia, North Africa and finally
Eastern and Western Europe. A thousand years of history, dance, music, rhythm,
passion and colour from a people that has continued to wander and that has been 
persecuted, derided, abused and almost exterminated.

In 1992, a research team of The International Dance Theatre followed the journey of the
gypsies in the reverse direction, back to their origins in Rajasthan. Yet this journey was
just a beginning. In the years following it, the artistic staff of The International Dance
Theatre traversed the Indian subcontinent in all directions. And everywhere there were
meetings with gypsies. It appeared that the great gypsy trek had not just taken them to
the west but also to the south, to Tamil Nadu in the south-east of India. The research
team also found traces of the gypsy culture slightly closer to home, around the Black
Sea and the Caucasus. The gypsies have remained nomads throughout the centuries.
Through their travels, they have absorbed cultural elements everywhere and left
behind traces of their own culture.

Wanderers from Rajasthan is based on de Reizigers (the Wanderers) from 1994,
expanded, revised and supplemented with the knowledge acquired from research trips
in the years following.

Wanderers from Rajasthan 

2. Maminka
Russisch – Romanes / Russian - Roma
(De Russische tekst is fonetisch opgenomen. The Russian text is printed phonetically.)

Ai da maminka,
ti koepima mne shalijonishka.
Wewejawa po dorodobe,
pagoniu w solowoechi.

Zaprijagai kaljadka loshadj.
Sedaueka smotruu.
Ech pajedem w toe,
derewnju dewoeshkoe 
zaswatajem.

Ana seraja lashadka.
Ana nesjot romale ne bezit.
Tchernobrowije tsehanja.
Na na doeshe twojei lehlie.

Oh Moedertje,
je hebt een veulen voor mij gekocht.
Ik neem het mee, via de weg,
om het in het bos aan te drijven.

Span je in, mijn vriend,
mijn paardje.
Ik kies het zadel.
We gaan op pad naar het dorp,
om een meisje een aanzoek te doen.

Mijn paard is grijs
en loopt heel zacht.
Romale, niet rennen.
Knappe zigeuners met donkere
wenkbrauwen,
waaraan je steeds moet denken.

Oh Mother,
you gave me a colt.
I am taking it out onto the 
road, to drive it in the woods.

Strain yourself, my friend,
my horse.
I choose the saddle.
We are going to the village
to propose to a girl.

My horse is grey
and walks softly.
Do not run, Romale.
Handsome gypsies with dark 
eyebrows.
You can’t stop thinking 
about them.

RuR_cdboekje_0010  28-02-2004  22:19  Pagina 24 RuR_cdboekje_0010  28-02-2004  22:19  Pagina 5



Hieronder vindt u een selectie van de songteksten, om u een indruk te geven hoe 
gevarieerd de liederen zijn die in deze voorstelling gezongen worden.
Below you’ll find a selection of the lyrics, in order to show you the diversity of the songs.

1. Eli Eli
Albanees - Romanes / Albanian - Roma
(Vertaling / Translation: Peter Hendriks)

Eli, Eli, Eli,
Eli, ku je ti?
S’kalohet dita, Eli
o pa dashuri.

Eli, Eli, sa të dua
mos më mundo moj Eli!
pse tallesh me mua?

Aman erdh’ pranvera
o çel qërshia
kush mi qan moj Eli
o hallet a mia?

Sa të desha Eli
të dua për jetë
mos më tradheto moj Eli
se për të do vdes

Songteksten / Lyrics

Eli, Eli, Eli,
Eli, waar ben je toch?
Er komt geen einde aan de dag, Eli,
oh zonder liefde.

Eli, Eli, wat hou ik toch van je,
toe nou Eli, kwel me niet.
Waarom hou je me voor de gek?

Ach, de lente is gekomen.
De kersenboom staat in bloei.
Wie treurt er nou, Eli,
om mijn leed?

Wat hield ik van je, Eli.
Ik hou van je voor het leven.
Bedrieg me niet hoor, Eli,
want voor jou zou ik sterven.

Eli, Eli, Eli,
Eli, where are you?
The day can’t pass, Eli,
oh, without love.

Eli, Eli, how I love you.
Don’t tease me, Eli.
Why do you give me a hard time?

Ah, spring arrives,
cherries blossom.
Eli, who cares about
my grief?

How I loved you, Eli,
I want you my whole life.
Don’t deceive me, Eli,
because I’d die for you.

Kathak
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Wanderers from Rajasthan presents an opportunity to renew your acquaintance with
the colourful culture of gypsies from the entire world, which is drenched in dance,
music and passion.

The music on the CD Wanderers from Rajasthan comes from The International Dance
Theatre’s performance of the same name.

Seguiryas
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Het Internationaal Danstheater is het enige professionele dansgezelschap ter wereld
dat zich toelegt op een internationaal folkloristisch repertoire uit alle windstreken en
zich niet beperkt tot het dansmateriaal uit één land of regio. Hiermee neemt Het
Internationaal Danstheater een unieke plaats in.
Sinds de oprichting in 1961 heeft Het Internationaal Danstheater een schat aan 
choreografieën, partituren, muziekinstrumenten en kostuums van over de hele wereld
verzameld. Deze verzameling groeit nog steeds en levert elk jaar nieuwe, bijzondere
producties op. In een hedendaagse theatrale vormgeving geeft artistiek leider Maurits
van Geel een beeld van de dansfolklore - de basis van alle danskunst - uit Europa en
andere werelddelen. Behoud van authenticiteit in choreografie, muziek en aankleding
staat voorop, maar is niet in iedere productie vanzelfsprekend.

Het Internationaal Danstheater heeft ruim 70 mensen in dienst, onder wie 36 dansers
en 7 musici. Voor alle producties worden gespecialiseerde choreografen aangetrokken,
die uit hun land van herkomst authentiek materiaal meebrengen en dat met de 
dansers instuderen. Vervolgens worden deze choreografieën door de regie tot één
geheel gesmeed. Het Internationaal Danstheater streeft daarbij steeds naar één 
thematisch kader, waardoor jaarlijks andere aspecten van de folkloredans aan bod
komen.

Op 1 januari 2001 kreeg Het Internationaal Danstheater subsidie toegekend voor het
opzetten van een tweede ensemble, Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd. Dit
ensemble danst jeugdproducties voor publiek van 8 tot 16 jaar. De voorstellingen Met
Handen en Voeten en Rhythmmm van dit ensemble trokken in de eerste twee seizoenen
een publiek van ruim 40.000 jongeren.

Willem Raadsveld
Volgde zijn opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag (contrabas). Hij speelde in het orkest van Frits Landesbergen,
in Lautari en Knerp. Hij speelt in het orkest van Het Internationaal
Danstheater sinds 1982.
Studied double bass at the Royal Conservatoire in The Hague. He
played in Frits Landesbergen’s orchestra and in ensembles Lautari
and Knerp. He plays in the orchestra of The International Dance 
Theatre since 1982.

Ellen van Vliet
Volgde haar opleiding aan het Conservatorium in Rotterdam
(accordeon). Ze werkte als muzikaal begeleider op de afdeling dans
van de Rotterdamse Hogeschool voor Muziek en Dans. Daarnaast
speelde ze in het folkloreorkest Zanat. Ze geeft cursussen volks-
muziek en begeleidt folkloredanslessen in binnen- en buitenland.
Sinds 1997 speelt ze in het orkest van Het Internationaal Dans-
theater.

Studied accordion at the Conservatoire in Rotterdam. She worked as accompanist at the
dance department of the University of Music and Dance in Rotterdam. She also played in
the folkloric orchestra Zanat. She gives courses in folk music en accompanies folkloric
dancing lessons in Holland and other countries. She plays in the orchestra of The 
International Dance Theatre since 1997.

Het Internationaal Danstheater
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Door voorstellingen aan te bieden op allerlei locaties, zoals scholen en culturele centra,
hoopt Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd zoveel mogelijk jongeren met
dans in aanraking te brengen.

Per seizoen geven het Internationaal Danstheater en Het Internationaal Danstheater
voor de Jeugd samen een kleine tweehonderd voorstellingen in binnen- en buitenland.

Het orkest van Het Internationaal Danstheater 
In het Nederlandse muziekbestel neemt het orkest van Het Internationaal Danstheater
onder leiding van Floor Minnaert een aparte plaats in: het is het enige ensemble dat
vast aan een dansgezelschap is verbonden en volledig geïntegreerd is in elke voorstel-
ling. De muzikanten zijn méér dan alleen de begeleiders van de dansers in de 
voorstelling. Dat vergt een vaardigheid die een musicus in een ‘gewoon’ orkest zelden
of nooit nodig heeft: het gehele repertoire moet uit het hoofd gespeeld worden.
Bovendien bespelen de musici van Het Internationaal Danstheater in elke voorstelling
een groot aantal verschillende, vaak exotische, instrumenten.

Finn Möricke 
Studeerde viool aan het Utrechts Conservatorium als leerling van
Lex Korff de Gidts en Victor Liberman en altviool bij Emile Cantor
aan de Hochschule für Müsik Köln in Aachen, Duitsland. Na zijn
afstuderen speelde hij als solist in ensembles in Nederland en in
het buitenland. Hij speelt sinds augustus 2003 bij Het Internatio-
naal Danstheater.
Studied violin at the Conservatoire in Utrecht, as Lex Korff de Gidts’

pupil. He also studied viola as Emile Cantor’s pupil at the Hochschule für Müsik Köln in
Aachen, Germany. He played in various ensembles both in Holland and in other countries.
He plays in the orchestra of The International Dance Theatre since 2003.

Dick Nijland
Studeerde aan het Hilversums Conservatorium (slagwerk). Hij
speelde onder andere in het Ricotti Ensemble, bij Kindercircus 
Elleboog en het Griftheater. Hij speelt in het orkest van Het Interna-
tionaal Danstheater sinds 1993.
Studied percussion at the Conservatoire in Hilversum. He played in
the Ricotti Ensemble, Griftheatre and other ensembles. He plays in
the orchestra of The International Dance Theatre since 1993.
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The International Dance Theatre is unique in the world: it is the only professional dance
company that commits itself to repertoire from all over the globe.
The International Dance Theatre was founded in 1961 and has, since then, gathered a
wealth of choreographies, musical instruments and costumes from all over the world.
All the performances bear witness of this treasure, which is still growing today.
In a contemporary theatrical form, artistic director Maurits van Geel gives an 
impression of dance folklore - the basis of all dance arts - from Europe and other parts
of the world. Preserving authenticity in choreography, music and costumes prevails, but
it is not taken for granted.

The International Dance Theatre now has a permanent staff of over 70 people, inclu-
ding 36 dancers and 7 musicians.
Specialist choreographers are brought in for every production. They bring authentic
material from their country of origin and teach it to the dancers. The artistic director
then adapts the various choreographies in order to form a thematic entity. The 
International Dance Theatre strives to present different aspects of folk dance each year.

Ever since its foundation The International Dance Theatre has set itself the task to
develop educational programs and to enlarge the participation of youth in its 
audience.
In 2001 The International Dance Theatre received subsidies to form a special dance
company for performances for a younger audience, The International Dance Theatre for
Youth. During the first two seasons The International Dance Theatre for Youth 
performed over 200 times for an audience of over 40.000 people aged between 8 and 16.
By offering performances in school assembly halls, gyms and smaller and larger 

The International Dance Theatre 

at the Sweelinck Conservatoire in Amsterdam. She teaches and plays in various 
ensembles. She plays in the orchestra of The International Dance Theatre since 2002.

Carlos Denia Moreno
Geboren in Valencia, Spanje. Hij studeerde daar klassiek gitaar en
vervolgens jazz gitaar aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, waar hij in 1999 cum laude afstudeerde. Carlos werkt in
Nederland als docent, toert als zanger en gitarist door Europa en
werkt als arrangeur en componist voor de Spaanse radio en 
televisie. Samen met de band Labrienco nam hij de cd Calle 
Ventana op.

Was born in Valencia, Spain. There he studied classical guitar and afterwards jazz guitar
at the Royal Conservatoire in The Hague, where he graduated with honours in 1999. He
teaches in Holland, performs all around Europe and composes and orchestrates for 
Spanish radio and television. Together with his band Labrienco, he recorded the CD Calle
Ventana.

Jelle van Herwijnen 
Studeerde Indiase cultuur en etnomusicologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij speelt in het orkest van Het Internationaal
Danstheater sinds 1990.
Studied Indian culture and ethno-musicology at the University of
Amsterdam. He plays in the orchestra of The International Dance
Theatre since 1990.
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theatres, The International Dance Theatre for Youth strives to reach as many children
and adolescents as possible.

Each season The International Dance Theatre and The International Dance Theatre for
Youth together give around 200 performances in The Netherlands and abroad.

The orchestra of The International Dance Theatre
The orchestra of The International Dance Theatre, under musical director Floor 
Minnaert, occupies a unique position in the Dutch music world: it is the only ensemble
which permanently accompanies a dancing company and which is fully integrated in
each and every performance. The musicians are more than simply the background to
the dancers in the show. This requires a special skill from the musicians that is seldom
or never needed in a ‘standard’ orchestra: they must learn the entire repertoire by
heart. Moreover, the musicians of The International Dance Theatre play a great range of
different, often exotic instruments at every performance.

Het orkest van Het Internationaal Danstheater / 
The orchestra of The International Dance Theatre 

Floor Minnaert
Muzikaal leider. Hij studeerde dwarsfluit, blokfluit en Algemene
Muzikale Vorming aan het Conservatorium van Maastricht. Hij
speelde in studio-orkesten en Nederlandse popgroepen. Sinds 1983
maakt hij deel uit van het orkest van Het Internationaal Dans
theater en sinds 1989 is hij belast met de leiding van het orkest.
In 1999 werd hij benoemd tot muzikaal leider van het gezelschap.
Hij componeert, zowel voor het eigen orkest als voor anderen.

Musical director. Studied German flute, recorder and General Music at the Conservatoire
in Maastricht. He played in studio-orchestras and Dutch pop groups. He plays in the
orchestra of The International Dance Theatre since 1983 and has been directing the 
orchestra since 1989. He became musical director in 1999. He composes both for the 
orchestra as well as for others.

Yamila Bavio
Kreeg haar opleiding aan het Conservatorio Nacional Lopez
Bouchardo in Buenos Aires, Argentinië (saxofoon, schoolmuziek,
dwarsfluit en gitaar) en de Escuela de Música Popular de Avellane-
da (tango, folklore en percussie). Ook deed ze een post graduate
studie saxofoon aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
Ze speelt in diverse ensembles en geeft les. Ze speelt in het orkest
van Het Internationaal Danstheater sinds augustus 2002.

Studied saxophone, German flute and guitar at the Conservatorio Nacional Lopez
Bouchardo in Buenos Aires, Argentina. She also studied tango, folklore and percussion at
the Escuela de Música Popular de Avellaneda and did a post graduate course (saxophone)
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Yamila Bavio: gitaar / guitar
Carlos Denia Moreno: zang / singing

20. Jaleo 21. Tangos i Rumba 22. Eli Eli 23. Ashun Daje Mori
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon en zang / accordion and singing
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar
Dick Nijland: kana en cajón / kana and cajón
Yamila Bavio: Bb klarinet, gitaar en palmas / Bb clarinet, guitar and palmas
Finn Möricke: viool en zang / violin and singing
Carlos Denia Moreno: zang en palmas / singing and palmas
Linda van Andel, Marcia de Korte: zang / singing
Dansers / Dancers: palmas en jaleo / palmas and jaleo 

Orkest
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1. Eli Eli 2. Maminka 3. Deschide usa nevasta en zigeunerlegende / gypsy legend
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon en zang / accordion and singing
Jelle van Herwijnen: gitaar en zang / guitar and singing
Dick Nijland: cajón
Yamila Bavio: gitaar / guitar
Finn Möricke: viool en zang / violin and singing
Carlos Denia Moreno: zang en tekst / singing and text

4. Sat bhayan ki ek behanadhi 5. Kalya
Willem Raadsveld: dholak
Ellen van Vliet: harmonium en zang / harmonium and singing
Jelle van Herwijnen: rabab en zang / rabab and singing
Dick Nijland: tabla en dhol /tabla and dhol
Yamila Bavio: fluit / flute
Finn Möricke: viool en vingerbekkens / violin and finger-cymbals
Joszef Horvath: kartal 
Dansers / Dancers: zang / singing

6. Naqqal 
Willem Raadsveld: dholak
Ellen van Vliet: harmonium en zang / harmonium and singing
Jelle van Herwijnen: zang / singing
Dick Nijland: tabla

Tracks

16. Bambi Sa’idi 
Willem Raadsveld: rebaba 
Ellen van Vliet: zils
Jelle van Herwijnen: rebaba
Dick Nijland: def
Yamila Bavio: ney
Finn Möricke: rebaba

17. Wengjerka
Willem Raadsveld: basgitaar / bass guitar 
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar
Yamila Bavio: gitaar / guitar

18. Tsigantsiga 
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon / accordion
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar
Dick Nijland: snare
Yamila Bavio: Bb klarinet / Bb clarinet
Finn Möricke: viool / violin

19. Nie bouditie
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon en zang / accordion and singing
Jelle van Herwijnen: gitaar en zang / guitar and singing
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7. Seguiriyas 8. Martinette
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: buisklokken / tubular bells
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar 
Dick Nijland: cajón
Yamila Bavio: gitaar / guitar
Finn Möricke: viool / violin 
Carlos Denia Moreno: zang en baston / singing and baston
Dansers / Dancers: palmas en baston / palmas and baston

9. Hongaars / Hungarian 10. De ar fi lumea de hartie 11. Transsylvanië / Transylvania
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon en zang / accordion and singing
Jelle van Herwijnen: gitaar, zang en tamburitza / guitar, singing and tamburitza
Dick Nijland: kana
Yamila Bavio: gitaar / guitar
Finn Möricke: bratsch, zang en viool / bratsch, singing and violin
Carlos Denia Moreno: zang / singing
Dansers / Dancers: kanas en zang / kanas and singing 

12. Hot Club de France 
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon / accordion 
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar 
Yamila Bavio: Bb klarinet / Bb clarinet

Finn Möricke: viool / violin
Carlos Denia Moreno: jazz gitaar / jazz guitar

13. Bessarabski Tsigan 
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon / accordion 
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar
Dick Nijland: cymbaal / cymbalom
Finn Möricke: viool / violin

14. Blech & Band party
Willem Raadsveld: trompet / trumpet
Ellen van Vliet: keyboard 
Jelle van Herwijnen: grote trom en schelraam / big drum and tambourine
Dick Nijland: snare
Yamila Bavio: Eb klarinet / Eb clarinet
Finn Möricke: tuba

15. Roman Oyun Havase
Willem Raadsveld: tapan 
Ellen van Vliet: zils 
Jelle van Herwijnen: cümbüs 
Dick Nijland: darbuka
Yamila Bavio: Turkse G klarinet / Turkish G clarinet
Finn Möricke: viool / violin
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1. Eli Eli 2. Maminka 3. Deschide usa nevasta en zigeunerlegende / gypsy legend
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon en zang / accordion and singing
Jelle van Herwijnen: gitaar en zang / guitar and singing
Dick Nijland: cajón
Yamila Bavio: gitaar / guitar
Finn Möricke: viool en zang / violin and singing
Carlos Denia Moreno: zang en tekst / singing and text

4. Sat bhayan ki ek behanadhi 5. Kalya
Willem Raadsveld: dholak
Ellen van Vliet: harmonium en zang / harmonium and singing
Jelle van Herwijnen: rabab en zang / rabab and singing
Dick Nijland: tabla en dhol /tabla and dhol
Yamila Bavio: fluit / flute
Finn Möricke: viool en vingerbekkens / violin and finger-cymbals
Joszef Horvath: kartal 
Dansers / Dancers: zang / singing

6. Naqqal 
Willem Raadsveld: dholak
Ellen van Vliet: harmonium en zang / harmonium and singing
Jelle van Herwijnen: zang / singing
Dick Nijland: tabla

Tracks

16. Bambi Sa’idi 
Willem Raadsveld: rebaba 
Ellen van Vliet: zils
Jelle van Herwijnen: rebaba
Dick Nijland: def
Yamila Bavio: ney
Finn Möricke: rebaba

17. Wengjerka
Willem Raadsveld: basgitaar / bass guitar 
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar
Yamila Bavio: gitaar / guitar

18. Tsigantsiga 
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon / accordion
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar
Dick Nijland: snare
Yamila Bavio: Bb klarinet / Bb clarinet
Finn Möricke: viool / violin

19. Nie bouditie
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon en zang / accordion and singing
Jelle van Herwijnen: gitaar en zang / guitar and singing
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Yamila Bavio: gitaar / guitar
Carlos Denia Moreno: zang / singing

20. Jaleo 21. Tangos i Rumba 22. Eli Eli 23. Ashun Daje Mori
Willem Raadsveld: bas / bass
Ellen van Vliet: accordeon en zang / accordion and singing
Jelle van Herwijnen: gitaar / guitar
Dick Nijland: kana en cajón / kana and cajón
Yamila Bavio: Bb klarinet, gitaar en palmas / Bb clarinet, guitar and palmas
Finn Möricke: viool en zang / violin and singing
Carlos Denia Moreno: zang en palmas / singing and palmas
Linda van Andel, Marcia de Korte: zang / singing
Dansers / Dancers: palmas en jaleo / palmas and jaleo 

Orkest
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theatres, The International Dance Theatre for Youth strives to reach as many children
and adolescents as possible.

Each season The International Dance Theatre and The International Dance Theatre for
Youth together give around 200 performances in The Netherlands and abroad.

The orchestra of The International Dance Theatre
The orchestra of The International Dance Theatre, under musical director Floor 
Minnaert, occupies a unique position in the Dutch music world: it is the only ensemble
which permanently accompanies a dancing company and which is fully integrated in
each and every performance. The musicians are more than simply the background to
the dancers in the show. This requires a special skill from the musicians that is seldom
or never needed in a ‘standard’ orchestra: they must learn the entire repertoire by
heart. Moreover, the musicians of The International Dance Theatre play a great range of
different, often exotic instruments at every performance.

Het orkest van Het Internationaal Danstheater / 
The orchestra of The International Dance Theatre 

Floor Minnaert
Muzikaal leider. Hij studeerde dwarsfluit, blokfluit en Algemene
Muzikale Vorming aan het Conservatorium van Maastricht. Hij
speelde in studio-orkesten en Nederlandse popgroepen. Sinds 1983
maakt hij deel uit van het orkest van Het Internationaal Dans
theater en sinds 1989 is hij belast met de leiding van het orkest.
In 1999 werd hij benoemd tot muzikaal leider van het gezelschap.
Hij componeert, zowel voor het eigen orkest als voor anderen.

Musical director. Studied German flute, recorder and General Music at the Conservatoire
in Maastricht. He played in studio-orchestras and Dutch pop groups. He plays in the
orchestra of The International Dance Theatre since 1983 and has been directing the 
orchestra since 1989. He became musical director in 1999. He composes both for the 
orchestra as well as for others.

Yamila Bavio
Kreeg haar opleiding aan het Conservatorio Nacional Lopez
Bouchardo in Buenos Aires, Argentinië (saxofoon, schoolmuziek,
dwarsfluit en gitaar) en de Escuela de Música Popular de Avellane-
da (tango, folklore en percussie). Ook deed ze een post graduate
studie saxofoon aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
Ze speelt in diverse ensembles en geeft les. Ze speelt in het orkest
van Het Internationaal Danstheater sinds augustus 2002.

Studied saxophone, German flute and guitar at the Conservatorio Nacional Lopez
Bouchardo in Buenos Aires, Argentina. She also studied tango, folklore and percussion at
the Escuela de Música Popular de Avellaneda and did a post graduate course (saxophone)
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The International Dance Theatre is unique in the world: it is the only professional dance
company that commits itself to repertoire from all over the globe.
The International Dance Theatre was founded in 1961 and has, since then, gathered a
wealth of choreographies, musical instruments and costumes from all over the world.
All the performances bear witness of this treasure, which is still growing today.
In a contemporary theatrical form, artistic director Maurits van Geel gives an 
impression of dance folklore - the basis of all dance arts - from Europe and other parts
of the world. Preserving authenticity in choreography, music and costumes prevails, but
it is not taken for granted.

The International Dance Theatre now has a permanent staff of over 70 people, inclu-
ding 36 dancers and 7 musicians.
Specialist choreographers are brought in for every production. They bring authentic
material from their country of origin and teach it to the dancers. The artistic director
then adapts the various choreographies in order to form a thematic entity. The 
International Dance Theatre strives to present different aspects of folk dance each year.

Ever since its foundation The International Dance Theatre has set itself the task to
develop educational programs and to enlarge the participation of youth in its 
audience.
In 2001 The International Dance Theatre received subsidies to form a special dance
company for performances for a younger audience, The International Dance Theatre for
Youth. During the first two seasons The International Dance Theatre for Youth 
performed over 200 times for an audience of over 40.000 people aged between 8 and 16.
By offering performances in school assembly halls, gyms and smaller and larger 

The International Dance Theatre 

at the Sweelinck Conservatoire in Amsterdam. She teaches and plays in various 
ensembles. She plays in the orchestra of The International Dance Theatre since 2002.

Carlos Denia Moreno
Geboren in Valencia, Spanje. Hij studeerde daar klassiek gitaar en
vervolgens jazz gitaar aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag, waar hij in 1999 cum laude afstudeerde. Carlos werkt in
Nederland als docent, toert als zanger en gitarist door Europa en
werkt als arrangeur en componist voor de Spaanse radio en 
televisie. Samen met de band Labrienco nam hij de cd Calle 
Ventana op.

Was born in Valencia, Spain. There he studied classical guitar and afterwards jazz guitar
at the Royal Conservatoire in The Hague, where he graduated with honours in 1999. He
teaches in Holland, performs all around Europe and composes and orchestrates for 
Spanish radio and television. Together with his band Labrienco, he recorded the CD Calle
Ventana.

Jelle van Herwijnen 
Studeerde Indiase cultuur en etnomusicologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij speelt in het orkest van Het Internationaal
Danstheater sinds 1990.
Studied Indian culture and ethno-musicology at the University of
Amsterdam. He plays in the orchestra of The International Dance
Theatre since 1990.
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Door voorstellingen aan te bieden op allerlei locaties, zoals scholen en culturele centra,
hoopt Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd zoveel mogelijk jongeren met
dans in aanraking te brengen.

Per seizoen geven het Internationaal Danstheater en Het Internationaal Danstheater
voor de Jeugd samen een kleine tweehonderd voorstellingen in binnen- en buitenland.

Het orkest van Het Internationaal Danstheater 
In het Nederlandse muziekbestel neemt het orkest van Het Internationaal Danstheater
onder leiding van Floor Minnaert een aparte plaats in: het is het enige ensemble dat
vast aan een dansgezelschap is verbonden en volledig geïntegreerd is in elke voorstel-
ling. De muzikanten zijn méér dan alleen de begeleiders van de dansers in de 
voorstelling. Dat vergt een vaardigheid die een musicus in een ‘gewoon’ orkest zelden
of nooit nodig heeft: het gehele repertoire moet uit het hoofd gespeeld worden.
Bovendien bespelen de musici van Het Internationaal Danstheater in elke voorstelling
een groot aantal verschillende, vaak exotische, instrumenten.

Finn Möricke 
Studeerde viool aan het Utrechts Conservatorium als leerling van
Lex Korff de Gidts en Victor Liberman en altviool bij Emile Cantor
aan de Hochschule für Müsik Köln in Aachen, Duitsland. Na zijn
afstuderen speelde hij als solist in ensembles in Nederland en in
het buitenland. Hij speelt sinds augustus 2003 bij Het Internatio-
naal Danstheater.
Studied violin at the Conservatoire in Utrecht, as Lex Korff de Gidts’

pupil. He also studied viola as Emile Cantor’s pupil at the Hochschule für Müsik Köln in
Aachen, Germany. He played in various ensembles both in Holland and in other countries.
He plays in the orchestra of The International Dance Theatre since 2003.

Dick Nijland
Studeerde aan het Hilversums Conservatorium (slagwerk). Hij
speelde onder andere in het Ricotti Ensemble, bij Kindercircus 
Elleboog en het Griftheater. Hij speelt in het orkest van Het Interna-
tionaal Danstheater sinds 1993.
Studied percussion at the Conservatoire in Hilversum. He played in
the Ricotti Ensemble, Griftheatre and other ensembles. He plays in
the orchestra of The International Dance Theatre since 1993.
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Het Internationaal Danstheater is het enige professionele dansgezelschap ter wereld
dat zich toelegt op een internationaal folkloristisch repertoire uit alle windstreken en
zich niet beperkt tot het dansmateriaal uit één land of regio. Hiermee neemt Het
Internationaal Danstheater een unieke plaats in.
Sinds de oprichting in 1961 heeft Het Internationaal Danstheater een schat aan 
choreografieën, partituren, muziekinstrumenten en kostuums van over de hele wereld
verzameld. Deze verzameling groeit nog steeds en levert elk jaar nieuwe, bijzondere
producties op. In een hedendaagse theatrale vormgeving geeft artistiek leider Maurits
van Geel een beeld van de dansfolklore - de basis van alle danskunst - uit Europa en
andere werelddelen. Behoud van authenticiteit in choreografie, muziek en aankleding
staat voorop, maar is niet in iedere productie vanzelfsprekend.

Het Internationaal Danstheater heeft ruim 70 mensen in dienst, onder wie 36 dansers
en 7 musici. Voor alle producties worden gespecialiseerde choreografen aangetrokken,
die uit hun land van herkomst authentiek materiaal meebrengen en dat met de 
dansers instuderen. Vervolgens worden deze choreografieën door de regie tot één
geheel gesmeed. Het Internationaal Danstheater streeft daarbij steeds naar één 
thematisch kader, waardoor jaarlijks andere aspecten van de folkloredans aan bod
komen.

Op 1 januari 2001 kreeg Het Internationaal Danstheater subsidie toegekend voor het
opzetten van een tweede ensemble, Het Internationaal Danstheater voor de Jeugd. Dit
ensemble danst jeugdproducties voor publiek van 8 tot 16 jaar. De voorstellingen Met
Handen en Voeten en Rhythmmm van dit ensemble trokken in de eerste twee seizoenen
een publiek van ruim 40.000 jongeren.

Willem Raadsveld
Volgde zijn opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag (contrabas). Hij speelde in het orkest van Frits Landesbergen,
in Lautari en Knerp. Hij speelt in het orkest van Het Internationaal
Danstheater sinds 1982.
Studied double bass at the Royal Conservatoire in The Hague. He
played in Frits Landesbergen’s orchestra and in ensembles Lautari
and Knerp. He plays in the orchestra of The International Dance 
Theatre since 1982.

Ellen van Vliet
Volgde haar opleiding aan het Conservatorium in Rotterdam
(accordeon). Ze werkte als muzikaal begeleider op de afdeling dans
van de Rotterdamse Hogeschool voor Muziek en Dans. Daarnaast
speelde ze in het folkloreorkest Zanat. Ze geeft cursussen volks-
muziek en begeleidt folkloredanslessen in binnen- en buitenland.
Sinds 1997 speelt ze in het orkest van Het Internationaal Dans-
theater.

Studied accordion at the Conservatoire in Rotterdam. She worked as accompanist at the
dance department of the University of Music and Dance in Rotterdam. She also played in
the folkloric orchestra Zanat. She gives courses in folk music en accompanies folkloric
dancing lessons in Holland and other countries. She plays in the orchestra of The 
International Dance Theatre since 1997.

Het Internationaal Danstheater
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Wanderers from Rajasthan presents an opportunity to renew your acquaintance with
the colourful culture of gypsies from the entire world, which is drenched in dance,
music and passion.

The music on the CD Wanderers from Rajasthan comes from The International Dance
Theatre’s performance of the same name.

Seguiryas
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Hieronder vindt u een selectie van de songteksten, om u een indruk te geven hoe 
gevarieerd de liederen zijn die in deze voorstelling gezongen worden.
Below you’ll find a selection of the lyrics, in order to show you the diversity of the songs.

1. Eli Eli
Albanees - Romanes / Albanian - Roma
(Vertaling / Translation: Peter Hendriks)

Eli, Eli, Eli,
Eli, ku je ti?
S’kalohet dita, Eli
o pa dashuri.

Eli, Eli, sa të dua
mos më mundo moj Eli!
pse tallesh me mua?

Aman erdh’ pranvera
o çel qërshia
kush mi qan moj Eli
o hallet a mia?

Sa të desha Eli
të dua për jetë
mos më tradheto moj Eli
se për të do vdes

Songteksten / Lyrics

Eli, Eli, Eli,
Eli, waar ben je toch?
Er komt geen einde aan de dag, Eli,
oh zonder liefde.

Eli, Eli, wat hou ik toch van je,
toe nou Eli, kwel me niet.
Waarom hou je me voor de gek?

Ach, de lente is gekomen.
De kersenboom staat in bloei.
Wie treurt er nou, Eli,
om mijn leed?

Wat hield ik van je, Eli.
Ik hou van je voor het leven.
Bedrieg me niet hoor, Eli,
want voor jou zou ik sterven.

Eli, Eli, Eli,
Eli, where are you?
The day can’t pass, Eli,
oh, without love.

Eli, Eli, how I love you.
Don’t tease me, Eli.
Why do you give me a hard time?

Ah, spring arrives,
cherries blossom.
Eli, who cares about
my grief?

How I loved you, Eli,
I want you my whole life.
Don’t deceive me, Eli,
because I’d die for you.

Kathak
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Roughly a thousand years ago, the gypsies of Rajasthan (India) began their long 
migration to the west.
Adrift in the world, they left the Indian caste system behind them and arrived in Persia,
to find that their fame had gone before them. ‘Ten thousand musicians have arrived’,
says an ancient text. Their journey then took them to Russia, North Africa and finally
Eastern and Western Europe. A thousand years of history, dance, music, rhythm,
passion and colour from a people that has continued to wander and that has been 
persecuted, derided, abused and almost exterminated.

In 1992, a research team of The International Dance Theatre followed the journey of the
gypsies in the reverse direction, back to their origins in Rajasthan. Yet this journey was
just a beginning. In the years following it, the artistic staff of The International Dance
Theatre traversed the Indian subcontinent in all directions. And everywhere there were
meetings with gypsies. It appeared that the great gypsy trek had not just taken them to
the west but also to the south, to Tamil Nadu in the south-east of India. The research
team also found traces of the gypsy culture slightly closer to home, around the Black
Sea and the Caucasus. The gypsies have remained nomads throughout the centuries.
Through their travels, they have absorbed cultural elements everywhere and left
behind traces of their own culture.

Wanderers from Rajasthan is based on de Reizigers (the Wanderers) from 1994,
expanded, revised and supplemented with the knowledge acquired from research trips
in the years following.

Wanderers from Rajasthan 

2. Maminka
Russisch – Romanes / Russian - Roma
(De Russische tekst is fonetisch opgenomen. The Russian text is printed phonetically.)

Ai da maminka,
ti koepima mne shalijonishka.
Wewejawa po dorodobe,
pagoniu w solowoechi.

Zaprijagai kaljadka loshadj.
Sedaueka smotruu.
Ech pajedem w toe,
derewnju dewoeshkoe 
zaswatajem.

Ana seraja lashadka.
Ana nesjot romale ne bezit.
Tchernobrowije tsehanja.
Na na doeshe twojei lehlie.

Oh Moedertje,
je hebt een veulen voor mij gekocht.
Ik neem het mee, via de weg,
om het in het bos aan te drijven.

Span je in, mijn vriend,
mijn paardje.
Ik kies het zadel.
We gaan op pad naar het dorp,
om een meisje een aanzoek te doen.

Mijn paard is grijs
en loopt heel zacht.
Romale, niet rennen.
Knappe zigeuners met donkere
wenkbrauwen,
waaraan je steeds moet denken.

Oh Mother,
you gave me a colt.
I am taking it out onto the 
road, to drive it in the woods.

Strain yourself, my friend,
my horse.
I choose the saddle.
We are going to the village
to propose to a girl.

My horse is grey
and walks softly.
Do not run, Romale.
Handsome gypsies with dark 
eyebrows.
You can’t stop thinking 
about them.
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Dans uit de Punjab en Rajasthan, Indiase kathak en Spaanse flamenco, Egyptische buik-
dans en Russische tap, dansen die naast grote verschillen ook grote overeenkomsten
vertonen.

De cd Reizigers uit Rajasthan bevat muziek uit de gelijknamige theaterproductie van
Het Internationaal Danstheater.

5. Kalya
Indiaas / Indian

Ararara rarararara
O kalo geyorek ke yore me rame, o layo tari lakeride 
O kalo geyorek ke yore me rame, o layo tari lakeride 
Ararara rarararara
O kali elekeri o pannedjari 
O kali elekeri o pannedjari 
Elekeri ne muni kerise tyere
Ararara rarararara

Ararara rarararara
O baadya batsyere manga rame
O baadya batsyere manga rame
O tyori panneleva layayori
Ararara rarararara

Huliya meyuri regula le geyora mange tarise
Huliya meyuri regula le geyora mange tarise

Mari bangita natani wali, mariyem bangita ó ó ó
Mariyem bangita katsyele bali
Sava walo reh nawab
Mutsyeri valore navaab, geyore mange tarise

Huliya meyuri regula le geyora mange tarise
Huliya meyuri regula le geyora mange tarise

Rajasthan
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Zo’n duizend jaar geleden begonnen de zigeuners in Rajasthan (India) aan hun 
trektocht naar het westen. Op drift geraakt, kwamen ze vanuit de Indiase kasten-
maatschappij in Perzië waar hun faam hen al vooruit gesneld was: ‘10.000 muzikanten
zijn aangekomen’ staat in een overlevering beschreven. Hun tocht voerde verder naar
Rusland, Noord-Afrika en uiteindelijk Oost- en West-Europa. Duizend jaar geschiedenis
van een volk dat altijd is blijven ronddolen en dat vervolgd, bespot, beschimpt en bijna
uitgeroeid is, maar dat vanwege de dans, muziek, ritme, passie en kleur op alle feesten
welkom was.

Een researchteam van Het Internationaal Danstheater volgde in 1992 de tocht van de
zigeuners in omgekeerde richting, terug naar de oorsprong in Rajasthan. Deze reis
bleek nog maar het begin te zijn van een bijna wereldwijde ontdekkingstocht. De
artistieke staf van Het Internationaal Danstheater zou in de jaren daarna het Indiase
subcontinent in alle richtingen doorkruisen. Overal vonden ontmoetingen met
zigeuners plaats. De trektocht van de zigeuners bleek niet alleen naar het westen te
hebben gevoerd, maar ook verder naar het zuiden, tot in Tamil Nadu in het zuidoosten
van India. En ook iets dichter bij huis, rond de Zwarte Zee en op de Kaukasus, ontdekte
het researchteam sporen van de zigeunercultuur. Zigeuners zijn door de eeuwen heen
nomaden gebleven, die juist door het reizen en trekken overal cultuurelementen
hebben opgepikt en sporen van hun cultuur hebben achtergelaten.

Reizigers uit Rajasthan is een hernieuwde kennismaking met de kleurrijke, van dans,
muziek en passie doordrenkte cultuur van de zigeuners uit de hele wereld die het
gezelschap in de productie de Reizigers (1994) voor het eerst op het toneel bracht.

Reizigers uit Rajasthan 

Mijn vriendje gaat naar de kermis, hij draagt zwart hout.
Het is een grappige man, die hout koopt en verkoopt.

De meisjes halen water en spelen muziek in het bos.

Veel mensen zijn hierheen gekomen voor het Holi festival.
Mijn vriendin heeft een neussieraad
en ik heb een snor.
Mijn vriendin heeft zwarte lijnen onder haar ogen.
Mijn vriend heeft een tulband.
We zijn een goed koppel samen.

My boyfriend is going to the fair, he is carrying black wood.
He is a funny man, who buys and sells wood.

The girls are gone to fetch water and play music in the forest.

Many people have come for the Holi festival.
My girlfriend has a decoration in her nose
and I have a moustache.
My girlfriend has black lines under her eyes.
My boyfriend wears a turban.
We make a great couple.
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23. Ashun Daje Mori
Servo-Kroatisch - Romanes / Servo-Croatian - Roma
(Muziek en tekst / Music and lyrics: Ljiljana Buttler)

Ashun daje mori 
more bi bahta 
more bi bahta 
prokleto aven 
Aah, prokleto aven!  

O Djurdjevdan daje
rano sabajle
pale mange daje 
prokleto aven 
Aah, prokleto aven! 
More chore rome 
o devel ila 
more chikme chave 
o del chorarda 

Aah, o del chorarda  
Aah, devla gudleja!

Luister, moeder,
naar mijn leed,
naar mijn leed,
want wij zijn vervloekt.
Oh, wij zijn vervloekt!

Oh, Djurdjevdan is hier, moeder.
Het is vroeg in de morgen,
maar voor mij, moeder,
is het gekomen als een vloek.
Oh, we zijn vervloekt.
Mijn arme man,
die God heeft weggenomen 
en mijn arme kinderen.
Hij is vertrokken in armoede.

Hij is vertokken in armoede.
Oh, gelukkige God!

Listen, mother,
to my misery,
to my misery,
because we’re cursed.
Oh, we’re cursed!  

Oh, Djurdjevdan is here, mother.
It’s early in the morning
but for me, mother,
it has come as a curse.
Oh, we’re cursed.
My poor husband,
God has taken away
and my poor children.
He’s left in poverty.

Oh, he’s left in poverty.
Oh, happy God!

Seguiriyas
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Eli Eli 
Albanië / Traditioneel
Maminka
Rusland / Traditioneel, arrangement: N. Peylet
Deschide usa nevasta en zigeunerlegende
Roemenië / Traditioneel, tekst: Konrad Berkovitch /
vertaling: Ernst van Altena
Sat bhayan ki ek behanadhi
India / Traditioneel
Kalya
India / Traditioneel
Naqqal
India / Traditioneel, arrangement: J. van Herwijnen
Seguiriyas
Spanje / Traditioneel, arrangement: R. Mendeville
Martinette
Spanje / Traditioneel
Hongaars
Hongarije / Traditioneel
De ar fi lumea de hartie
Roemenië / Traditioneel
Transsylvanië
Roemenië / Traditioneel, arrangement: F. Möricke
Hot Club de France
Frankrijk / Traditioneel, arrangement: O. van Geel
Bessarabski Tsigan
Bessarabië / Traditioneel, arrangement: E. van Vliet
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13.

[01:26]

[01:57]

[03:40]

[01:07]

[02:11]

[02:13]

[03:32]

[03:19]

[02:39]

[02:14]

[02:21]

[05:36]

[03:17]

Blech & Band party 
Bulgarije, India / Traditioneel,
arrangement: F. Minnaert & W. Raadsveld
Roman Oyun Havase
Turkije / Traditioneel,
arrangement: J. van Herwijnen
Bambi Sa’idi 
Egypte  / Traditioneel
Wengjerka
Rusland / Traditioneel
Tsigantsiga
Rusland / Traditioneel
Nie bouditie
Rusland / Traditioneel,
arrangement: F. Castiello
Jaleo
Spanje / Traditioneel
Tangos i Rumba
Spanje / Traditioneel,
arrangement: R. Mendeville
Eli Eli
Albanië / Traditioneel
Ashun Daje Mori 
Servië / Muziek en tekst: Ljiljana Buttler

Totaal

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

[01:40]

[05:55]

[04:42]

[01:53]

[04:41]

[05:17]

[01:33]

[01:49]

[01:36]

[03:51]

[68:29]
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