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In een poging om een liefdesbrief aan haar volk te schrijven  
en haar West-Afrikaanse roots te herontdekken, wordt  
‘Great Apes of the West Coast’ een visuele, muzikale en 
lyrische solovoorstelling die het verhaal van de  
West-Afrikaanse cultuur vertelt door de stem van een  
West-Afrikaanse vrouw.  
 
Princess Isatu Hassan Bangura (25) studeerde als performancekunstenares af aan de 

Toneelacademie Maastricht. In het seizoen 2021-2022 maakte ze haar debuut op het grote 
podium van NTGent in de cast van Grief & Beauty, een aangrijpend toneelstuk van artistiek 
leider Milo Rau. Nu is voor haar het moment aangebroken om haar eigen verhaal te vertellen. 

"Great Apes of the West Coast is het verhaal dat ik altijd vermeden heb om te vertellen. 
Maar de laatste tijd besef ik dat dit verhaal onvermijdelijk is", zegt Princess Isatu Hassan 
Bangura. 

Het is een verhaal van herbeginnen, herontdekken en herinneren. Een verhaal dat het 
geluid, de stemmen en de taal van een West-Afrikaanse stam naar westerse theaters brengt. 
Voor het eerst zal Princess Isatu Hassan Bangura een eigen reis door het verleden maken om 
een nieuwe identiteit te creëren en haar persoonlijk verhaal vanuit een nieuw perspectief te 
vertellen. Bangura gebruikt theater hiervoor als een instrument om het licht van de West-
Afrikaanse cultuur te doen herleven en te vieren, wil het narratief rond de ‘Great Apes’ 
heroveren en elke negatieve connotatie met het dierenrijk uit de wereld helpen. Een rauwe en 
krachtige afrofuturistische solo. 
 

Princess Isatu Hassan Bangura werd in oktober 2022 door niet één maar twee 
recensenten van Theaterkrant (NL) verkozen tot meest veelbelovende nieuwkomer uit het 
theaterseizoen 2021-2022. Over haar solo Mambo, getoond tijdens het Likeminds Bedankt!-
festival in Amsterdam, schreef Nuno Blijboom dat het “een schitterend ritueel was dat 
fascinerend is om getuige van te zijn”. 

 
Bij NTGent is Princess Isatu Hassan Bangura sinds 2021 deel van het globaal 

ensemble. Ze is een van de jonge artiesten die bij NTGent een ontwikkelingstraject volgen, 
en alle kansen krijgen om hun eigen theatertaal te ontwikkelen en aan een groot publiek te 
tonen. 
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CONCEPT, REGIE & SPEL: PRINCESS ISATU HASSAN BANGURA 
DRAMATURGIE: GIACOMO BISORDI 

MUZIEKONTWERP: EDIS PAJAZETOVIC 
LICHTONTWERP: SANDER MICHIELS 

KOSTUUMONTWERP: TRICIA MOKOSI 
PERFORMANCE COACH: PETER SEYNAEVE 

PRODUCTIE: NTGENT 
COPRODUCTIE: VIA ZUID, LIKEMINDS 

 

 
 
 

Bekijk hier  
de trailer 
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12, 13 & 14/01/23 – NTGENT ARCA (20U) 
9/02/23 – NTGENT ARCA (20U) 

16/02/23 – NTGENT ARCA (18U30) 
17/02/23 – NTGENT ARCA (20U) 

 

Princess Isatu Hassan Bangura (°1996) studeerde af als 
performer aan de Toneelacademie in Maastricht en 
combineert sindsdien als multidisciplinair artiest 
technieken uit verschillende kunstvormen: performance, 
muziek en film. 

Ze speelde bij het Nationaal Theater en NTGent en 
creëerde verschillende soloperformances. Vaak worden 
die omschreven als ‘rijk aan beelden en kleuren’, soms als 
radicaal. Ze vindt inspiratie in herinneringen uit haar 
verleden en in de mix van haar West-Afrikaanse afkomst 
met haar huidige kennis van de westerse wereld. Haar 
werk weerspiegelt haar religieuze en spirituele 
achtergrond. Ze neemt vaak de rol aan van storyteller, 
terwijl het publiek de rol van getuige aanneemt. Haar 
fysieke aanwezigheid op het theater wil de oer-essentie 
van de mens aanraken. 

“Ik ben als maker en performer iemand die graag grenzen opzoekt en uitdaagt. Ik zoek 
graag dat wat er nog niet is en dat wat niet te begrijpen valt. Theater gaat voor mij over 
‘beleven’, een eerlijke ervaring, tussen mezelf en het publiek. Theater daagt mijn gedachten, 
mijn geest en mijn perceptie van de wereld uit. Het dwingt me om verder te kijken dan het 
zwart-wit-narratief en de grijze gebieden van het leven zelf te vinden.” 

Sinds het seizoen '21-'22 maakte ze deel uit van het globaal znsemble van NTGent. Ze is 
lid van de cast van de productie Grief & Beauty (regie: Milo Rau). In het seizoen ‘22-‘23 maakt ze 
met Great Apes of the West Coast voor het eerst een solovoorstelling bij NTGent. 
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