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zangeres en harpiste Ehaterina Levental:
'Dg angst voorbu....'
ln een rneeslepende solo muziektheotervoorstelling zingt en vertelt Ekoterinq Leventol, zichzelf
begeleidend op de horp, over hoor ofkomst en hoe die bepolend wos voor hqqr vlucht. Hoe ze hqor
krocht heeft hervonden in het verwezenlijken von hoqr droom: het theoter. Een portret von een sterke,

tqlentvolle vrouw.
Tekst: Anne Morie Kouwenhoven
Ekoterino, je bent een succesvol zqngeres en
horpiste, zingt in meerdere tolen en mookt je eigen
theotervoorstellingen. Woor kom je vqndqqn en
wqqrom ben je gevlucht?

lk ben geboren in Tosjkent in Oezbekiston, een
republiek von de voormolige Sovjet Unie, ols
enige dochter uit loodse ouders. Mijn ouders
scheidden toen ik twee joor oud wos. Mi.1n
moeder hertrouwde met lvonov, mi.1n stiefvoder,
die geen druppel loods bloed hod. De politieke
situotie in Oezbekiston wos door het uiteenvollen
von de Sovjet Unie in de joren negentig von de
vorige eeuw zeer onrustig. Er wos gebrek oon
eerste levensbehoeften, woordoor etnische
groepen tegenover elkoor kwomen te stoon en
het ontisemitisme de kop opstok. Miln stiefvoder
wos een groot zionist. No het openzetten von
de grens vertrok ons gezin begin .1oren negentlg
noor lsroê|. We belondden in de Golfoorlog. Miln
eerste impressie von het lond wos hoe Je een
gosmosker moest opzetten en ontigif moest
toedrenen bij een gifgosoonvol. Een behoorlilk
troumotische ervoring voor een 13-jorrg meis.1e.
Ook in lsroèl werden we gediscrimineerd, wont
1B

door het gemengde huwelilk von mijn ouders
woren we ollemool lvonovs. Miln jonqere
broertjes zogen er niet bepoold loods uit. We
werden gezien ols profiteurs en opportunisten.
Bij de kibboets werden we geweigerd. Mr.1n
ouders woren konsloos op de orbeidsmorkt.
Miyn stiefvoder die fluitist wos, hod geen onder
perspectief don vuilnismon en mijn moeder kon
ols pionrste helemool nergens terecht.
Hoe en wqnneer besloten jullie noor Nederlond
te goon?
We ziln veel geld kwijt gerookt, omdot we in
honden zijn gevollen von mensensmokkeloors
die ons met volse informotie een burgerschop
in een onder lond beloofden. Schrilnend detoil
is dot het geld von miln omo kwom die een
bryloge uit een Duits fonds hod gekregen
voor hoor heldendoden tildens de oorlog.
Uiterndelryk hebben we in 1993 in Nederlond
osiel oongevroogd en met veel moeite op
humonitoire gronden gekregen. We kregen
een huis in Hooksbergen. Eindelijk voelden wi1
ons veilig.
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Muziek en theqter zijn belongrijk in jouw leven.
Hoe is jouw corrière verlopen?
ln Oezbekiston speelde ik ol horp. Miln lrefde
voor het podium is ontstoon toen ik ols kind
in de orkestbok zot woor mijn voder speelde

in het opero- en bollettheoter. lk heb horp
gestudeerd oon de conservotorio von Enschede,
Detmold, Rotterdom en Lyon en zong oon het
Konrnkliyk Conservotorium in Den Hoog. lk heb
veel te donken oon het UAF, een stichting die
vluchtelingen ondersteunt bry hun studie. Als
horpiste verliep mi'1n corrière succesvol, echter
miln possie liqt in het dromo en de communicotie
met het publiek.

trod op in Podium Wittemqn, wot voor
voorstellingen mook je?
Het is oon luisteroors te donken dot ik
uitgenodigd ben voor Podium Wittemon, wont

veel onzekerheid Een vrouw is kwetsboorder
don een mon in een opvong. Dot door seksueel
wordt ger'ntimideerd en foute dingen gebeuren
rs durdeli'1k. Vrouwen zouden beschermd moeten
worden door bijvoorbeeld een londelrlk meldpunt
of een vertrouwenspersoon, woor zi1 met hun
klochten noor buiten durven komen.

:

Tot slot Wot kun jij ondere vrouwen meegeven
om hun doel te bereiken?
Bliyf dromen! Tijdens en nc mijn wonhopige
tijd ols vluchteling hebr ik geleerd en ervoren
dot dromen je kunnen helpen Je ongsten te
overwinnen en verder te qroeien.

Je

het is niet mokkelr.1k om oondocht te krrygen
voor het werk dot wi1 doen. De voorstellingen
'De Weg' en 'De Grens' zijn een pleidooi voor
medemenseliykherd. 'De Weg' goot over mijn
vlucht ols tiener uit Oezbekiston, woorin het
goot om verlies, ofwilzing en hoop. 'De Grens'
is het vervolg op 'De Weg', over mi.1n zoektocht
noor een nieuwe identiteit in Nederlond. Met
mi.1n verhool wil ik mensen uitnodigen no te
denken dot vluchtelingen mensen ziyn. De eigen
voorstellingen worden gemookt door mijn portner
Chris Koolmees (regisseur) en mij. Momenteel
werken wi1 oon nieuwe voorstellingen von een
onder genre. Onze uitdoging is om met een klein
theotergezelschop voorstellingen te moken die
sociole misstonden oonkoort voor een publiek
dot normool gezien niet zo snel noor het
theoter goot.

Wil je ook een voorstelling bijwonen
of Ekqterino boeken voor een voorstellíng
in een kerk of gebouw bij jou in de buurt?
Kijk op http://ekoterino.nl/. of neem contqct
met hoor opr ekqterinqleventol@hotmqíl"com

je reoctie op het Monifest Vrouwen
Vluchtelingen Veiligheid dot in moort nomens v'ljf
vrouwenorgqnisoties is oongeboden, wqqronder
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Mijn verhool doteert von bilno 25 1ac,r geleden,
moor ook toen wos de veiligheid von vrouwen in
de vluchtelingenopvong nret gewoorborgd. Als
vluchteling ben .1e ofhonkelilk en leef 1e in (te)
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