De producten en diensten van NAKS Akuba:
NAKS Akuba

Cursus Angisa binden

Naks Akuba

Cursus Koto maken

Naks Akuba

Cursus Koto
Accessoires maken

Naks Akuba

Cursus Inheemse
Klederdrachten

Naks Akuba

Misi De Neef Palito
show

Naks Akuba

Friyari Oso Prisiri

Cursus Tay Yu Angisa - Basiscursus
Het leren van de basistechnieken van het binden
van traditionele hoofddoeken (angisa)
Duur 3 weken
Cursus Tay Yu Angisa voor Gevorderden
Hierbij worden naar keus van de cursisten de
bindwijzen van diverse stijlen angisa (Miss De Neef,
aangeleerd. Per angisa stijl is de duur 2 tot 3 weken.
Wil men alle stijlen leren dan duurt het geheel
ongeveer 3 maanden
Tijdens deze cursus leert men de volgende koto,
een traditionele Afro-Surinaamse klederdracht,
maken: brokobere, bigikoto en moderne koto
Duur 6 weken
Cursisten leren om paraplu’s, tasjes en mandjes die
bij de koto horen te maken. Verder leren ze een
zgn. ‘Koprobeki’ versieren.
Duur: 3 weken
Deelnemers leren om traditionele inheemse kleding
te maken: Watra-ingi en Busi-ingi kostuums
Duur: 6 weken
Een culturele show waarbij de dames in speciale
“Misi De Neef’ klederdracht en hoofddoek
verschijnen en een show weggeven omlijnd met
muziek. Deze groep kan ingehuurd worden voor
jaardagen, bigi yari, recepties, jubilea en andere
evenementen,
Duur 30 – 60 minuten
Een culturele show in Afro-Surinaamse
klederdracht (koto, angisa) en met de zgn. ‘kopro
beki’ (koperen bekken), waarbij gedanst en
gezongen wordt en “odo” (Afro-Surinaamse
gezegden) gepresenteerd worden. De aandacht is
daarbij voornamelijk gericht op de jarige, die
daardoor speciaal in het centrum van de aandacht
geplaatst wordt. Deze show kan tegen betaling
opgevoerd worden.
Duur: 30 – 60 minuten

Naks Akuba

Naks Akuba

Koprobeki show

Culturele
Protocollaire taken

Prachtig geklede kotomisi die dansend met een
versierde Koprobeki op hun hoofd diverse
traditionele boodschappen en/of odo presenteren.
Deze show kan tegen betaling opgevoerd worden.
Duur: 30 - 45 minuten
NAKS Akuba kan ingezet worden voor protocollaire
taken in klederdracht t.b.v. launches of t.b.v.
openingsceremonies van workshops, conferenties.
Naar gelang de opdracht worden alleen
Afro-Surinaamse klederdrachten gepresenteerd of
wordt dit multi-etnisch ingevuld.

