
Oekraïense Volksdansgroep “MRIYA”uit Rotterdam 

 

Dansgroep “MRIYA” verrast jou met Oekraïense  volksdans  

Creativiteit en muziek hebben een samenbindende kracht. Ze verenigen mensen 
van verschillende leeftijden, met verschillende leefstijlen en interessegebieden.  Dit 
is het verhaal van onze volksdansgroep MRIYA, die de dans en muziek uit ons 
geboorteland Oekraïne vertegenwoordigd. Onze dansgroep heeft een specifiek 
repertoire met Oekraïense volksdans en soms een moderne Oekraïense dans. Het 
heet MRIYA, wat in Oekraiens "een droom" betekent. Ons doel is om Oekraïense 
danscultuur in Nederland te introduceren.  De toeschouwers worden met bijzondere 
belevenissen verrast en daar houden wij van.   
 
Onze dansgroep werd opgericht door de getalenteerde Oleksandra 
Bobrychenko, choreograaf afgestudeerd aan de Kharkiv State Academy of Culture, 
een artist gebonden aan het volksdanstheater "Zapovit" en aan de flamencodans 
studio "Rosa del sur", nu wonende in de VS, maar nog steeds betrokken bij de 
dansgroep als choreograaf. 
 
Onze dansgroep wordt nu geleid door Maria Udod, danseres en choreograaf 
afgestudeerd aan Rotterdamse Dansacademie Codarts. Zij is uitvoerend artiest en 
dansdocent in Rotterdam. 
 
In het voorjaar van 2018 hebben we voor het eerst samen gerepeteerd en nu treden 
we regelmatig op om deze bijzondere volksdans aan het brede publiek te laten zien.  
Bijna alle 20 leden van de dansgroep zijn geen professionele artiesten, maar vele 
zijn met dans opgegroeid. Toch sommigen hebben de dans pas na hun 40ste 
ontdekt. De leeftijden verschillen van 11 tot 55, wat onze gezelschap best divers 
maakt. 
 
We gaan de volgende dansnummers uitvoeren:  

1. Khorovod - een traditionele midzomerdans voor jonge ongetrouwde meiden 

die hun liefde oproepen.  

2. Bereznyanka - een vrolijke dans die op een traditionele dorpsbruiloft in het 

Westen van Oekraïne werd uitgevoerd.  

3. Duba-dans – een energieke traditionele dans die werd uitgevoerd tijdens een 

van de hoogtepunten in het agrarische jaar van onze voorouders, namelijk 

zaaien. 

4. ONUKA - een modern Oekraïense dansstuk uitvoeren door Maria Udod onder 

het prachtige muziek van één van de beroemdste Oekraïense bands ONUKA. 

 


