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Melodische ritmes van

Arafan Touré



1. Arafan Touré, 'Docteur du Rythme'

Arafan Touré is geboren in 1937 te Conakry, de hoofdstad van Guinee. Zijn vader 
was een Malinke, zijn moeder een Susu. Hij groeide op in de visserswijk Boulbinet. 
Tijdens zijn jeugd speelde hij met kinderen uit de buurt percussie op lege blikken. 
Ze imiteerden de muziek die ze hoorden bij ceremonies van met name de Susu, 
Baga en Malinke. Al op jonge leeftijd onderscheidde Arafan zich door zijn enorme 
snelheid en souplesse op de djembe. Zijn ster begon te rijzen onder de hoede van 
Vieux Coca Camara. Met diens muziek- en dansgroep ‘Djole Club’ maakte Arafan
in 1957 zijn eerste buitenlandse tournee naar het buurland Ivoorkust.

In 1958 verwierf Guinee de onafhankelijkheid van Frankrijk. Sékou Touré riep zichzelf 
uit tot president van ‘La République Populaire Révolutionnaire de Guinée’. Hij 
gebruikte de rijkdom van de Guinese traditie ter versterking van zijn machtspositie; 
hij bediende zich van artiesten als boodschappers van zijn politiek. Elke regio moest 
een eigen ensemble samenstellen. In het hele land werden met regelmaat competities 
georganiseerd. Ook verplichtte Sékou Touré de scholen tot voortdurende organisatie 
van culturele activiteiten rondom traditionele dans en muziek.

De beste dansers en muzikanten afkomstig uit alle regio's, van verschillende
etnische groepen, werden onder dwang samengebracht in ‘Les Ballets Africain de 
Guinée’ (verder: het Ballet). Tezamen stonden de verzamelde talenten voor de taak 
hun rituele muziek en dansen te bewerken voor een nieuwe context: het internationale 
podium. Het Ballet werd het eerste nationale dans- en muziekgezelschap uit Afrika dat 
mondiaal reisde en vormde daarmee een voorbeeld voor andere Afrikaanse nationale 
balletten. Er werd veel van de artiesten gevraagd. Ter illustratie: in Mexico toerde het 
gezelschap eens een jaar lang en in de Verenigde Staten verbleven ze zelfs twee jaar 
achtereen.

Ook Arafan werd gerekruteerd voor het Ballet. Nu had hij toegang tot de vele tradities 
van Guinee. Hij bracht zijn kennis in van de ritmes van Basse Guinée, met name Conakry. 
In deze ritmes speelde hij de solo’s en signalen voor de dansers. Hij ontwikkelde een 
eigen techniek om melodieën met twee djembes te spelen. Dit is goed te horen in de 
bonustrack op CD 1. Naast djembe speelde Arafan dunduns, krin, kalebas en siko (een 
vierkante platte drum).

Voor de mise en scène van een nieuwe voorstelling liet de artistieke directie zich 
inspireren door een Mandingue epos (zoals het verhaal van Sundiata Keita), een 
ceremonie (initiatie, bruiloft) of een moreel thema. Alle artiesten namen deel aan het 
creatieproces. Op basis van liederen en danspassen maakten de muzikanten de 
arrangementen. Een belangrijk talent van Arafan was zijn vermogen om de bij 
repetities ontwikkelde muziek te onthouden; hij werd wel ‘het muzikale geheugen 
van het Ballet’ genoemd. Tijdens de vele wereldtournees, van Uganda tot Cuba, wist 
hij bruikbare ingrediënten te verzamelen voor de ritmes van het Ballet.
Arafan heeft 26 jaar gediend bij het Ballet.
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In 1986 kwam Arafan naar Nederland om te gaan werken voor Fatala, een Guinese 
muziekgroep die moderne en traditionele instrumenten gebruikte. In 1988 bracht 
Fatala het album ‘Gongoma Times’ uit. Ook maakte Arafan met Fatala opnamen voor 
Peter Gabriel’s project ‘Passion’ in 1989. Dit album werd een doorbraak voor 
‘wereldmuziek’ in de westerse wereld.

Vanaf 1991 brak een nieuwe tijd aan voor Arafan. Hij werd artistiek leider en solist van 
Africa Soli, een traditioneel Guinees ensemble uit Nijmegen. Hij liet artiesten overkomen 
uit Guinee, stelde het programma samen en leidde de repetities. De groep maakte de cd 
‘Salia’ (1992), later opnieuw uitgebracht als ‘Greetings from Guinea’ (1998) en ‘Voices of 
Africa, vol. 3: Guinea (2007). In 2000 produceerde de Concertzender een dubbel-cd van 
een concert in de Melkweg te Amsterdam, ‘Arafan & Group’. In 2003 verscheen de cd 
‘Mixation’, waarop Arafan te horen is met elektronische begeleiding van Johan Aben.

De djembe maakte in deze tijd opmars in de westerse wereld. Arafan was een 
djembe-grootmeester met een klankkwaliteit, kennis en ervaring zeldzaam buiten 
Afrika. Vanwege deze kwaliteiten werd hij door zowel professionele muzikanten als 
djembeliefhebbers benaderd om hen les te geven. Hij gaf workshops en wekelijkse 
djembelessen in Nederland: in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en 
Arnhem. Hij reisde ook naar Ierland, Frankrijk, Zweden en Argentinië om daar 
workshops te geven. Vanaf 1993 nam hij internationale groepen mee op studiereis 
naar Guinee. 

Arafan gebruikte zijn lessen voor het voortdurend ontwikkelen van zijn repertoire.
Hij ging vrij om met de traditionele ritmes, verdeelde melodieën uit zijn herinnering 
over nieuwe djembepartijen en liet zich daarbij soms beïnvloeden door reggae en 
disco. Tijdens de les maakte hij dikwijls ter plekke arrangementen. Met de jaren ging 
hij het maken van opnamen tijdens de les stimuleren, opdat zijn werk bewaard zou 
blijven voor toekomstige generaties djembespelers.

Vanaf medio jaren ’90 streefde hij ernaar ieder jaar een aantal maanden in Guinee 
door te brengen. Hij liet een plan tekenen voor de bouw van een muziekcentrum. 
Postuum is deze wens vervuld met de bouw van Muziekcentrum Arafan Touré te 
Hamdallaye, Conakry. Hier kan lokaal talent zich ontwikkelen en kunnen buitenlandse 
bezoekers verblijven om Guinese muziek te studeren.

Arafan overleed in 2003. Hij liet zijn leerlingen ruim 40 ritmes en composities na, 
waarvan er 20 in dit boek zijn opgenomen.
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2. Verantwoording

Dit project beoogt de muzikale nalatenschap van Arafan Touré 
voor de toekomst vast te leggen en wereldwijde verspreiding ervan 
mogelijk te maken.

Na het overlijden van Arafan in 2003 heeft een aantal Nederlandse 
leerlingen dit project opgezet. Uit het verzamelde materiaal 
bestaande uit lesaantekeningen, lesopnamen en herinneringen zijn 
de arrangementen voor dit boek geselecteerd. Onder leiding van 
Sékou Touré, de zoon van Arafan, zijn tijdens studie- en opname-
sessies in Guinee ontbrekende kenkeni-, sangban- en dundun-
partijen toegevoegd. Hieraan werkten percussionisten uit diverse 
balletten mee.

De cd-opnamen
Op de bijgevoegde cd’s is te horen hoe de ritmes kunnen klinken. 
Op de eerste cd staan de volledige uitvoeringen, op de tweede cd 
de opnamen van de afzonderlijke instrumenten.

De meeste ritmes werden in de lessen in een lager tempo gespeeld 
dan oorspronkelijk in het Ballet. Arafan was van mening dat op deze 
manier de melodieën beter tot hun recht konden komen. Hij deed 
wel eens voor hoe razendsnel hij speelde in het Ballet. Hij zei dan: 
‘Ça, c’est la danse, ici on joue la musique’ (vert. ‘Dát is de dans, hier 
spelen we muziek’).

De muzieknotatie
Er is een keuze gemaakt voor westerse muzieknotatie omdat dit 
schrift wereldwijd gelezen wordt. Op deze manier wordt de muziek 
tevens bruikbaar voor educatieve doeleinden en voor uitvoering op 
melodische instrumenten. In hoofdstuk 3 'Instrumenten en 
muzieknotatie' wordt uitgelegd hoe dit schrift wordt toegepast.

Vanuit de westerse terminologie gedacht, is er bij de ritmes een 
onderscheid te maken in een binaire en ternaire verdeling; in dit 
boek zijn hiervoor respectievelijk de maatsoorten 4/4 en 12/8 
gebruikt. Van Yankadi is bekend dat het van oorsprong een binaire 
maat, in tweeën, heeft met een bepaalde swing. Er is bij dit ritme 
echter gekozen voor een ternaire notatie, vanwege de leesbaarheid 
en omdat het gevoelsmatig meer neigt naar een ritme in drieën. In 
Concert de Tamtam zijn behalve de maatsoorten 4/4 en 12/8, ook 
de 3/4, 6/8 en 9/8 maat gebruikt om passages te kunnen noteren.

Dunduns en djembes
De arrangementen zijn uitgevoerd met een kenkeni, een sangban, 
een dundun en meerdere djembes. Met ‘dunduns’ worden de 
kenkeni, sangban en dundun (deze laatste wordt ook ‘dundunba’ 
genoemd) tezamen bedoeld. ‘Dundunpartij’ kan verwijzen naar de 
dundun alleen of een combinatie van dunduns, gespeeld door één 
persoon.
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3. Instrumenten en muzieknotatie

Hier wordt uitgelegd op welke wijze de klassieke muzieknotatie in dit boek wordt toegepast. 
Voor uitgebreidere informatie m.b.t. muzieknotatie verwijzen wij naar de bestaande literatuur.

De instrumenten

djembe: D1, D2, D3, D4, 
Solo en All (= alle djembes samen)

kenkeni, sangban, dundun (kk, sb, dd)

bel (vastgemaakt aan de DD, SB of KK, gespeeld met een metalen staafje of ring)

Bij de meeste arrangementen is de sangban met bel op de 
dundun geplaatst. Ze worden door één persoon bespeeld, 
de kenkeni met bel door iemand anders.

Uitzonderingen:

Bij Meni Rapide staan de sangban en kenkeni rechtop en 
worden door één persoon met twee stokken bespeeld, 
terwijl iemand anders de dundun met bel speelt.

Bij Kuku Cassé is de kenkeni met bel geplaatst op de 
sangban. Ze worden door één persoon bespeeld, terwijl 
iemand anders de dundun met bel speelt.

Bij Concert de Tamtam staan de kenkeni, sangban en 
dundun rechtop en worden tezamen door één persoon 
met twee stokken bespeeld.

Maatsoorten en telwijze
De ritmes zijn qua maatsoort in een 4/4 of 12/8 maat genoteerd, op basis van 
respectievelijk een binaire en een ternaire onderverdeling; de ritmes worden 
ofwel in tweeën ofwel in drieën geteld. De 4/4 maat wordt ‘alla brève’ (half-
tempo) geteld, met de beat op de eerste en derde kwartnoot van de maat. De 
4/4 ritmes hebben twee beats per maat, de 12/8 ritmes vier beats.
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Notenbalken
Er is in het notenschrift gekozen voor een notenbalk met drie lijnen. Elke lijn 
vertegenwoordigt een toonhoogte van het betreffende instrument. Bij de djembe
is de hoogste lijn bestemd voor de slaps, de middelste lijn voor de open tonen en 
de laagste lijn voor de bassen. Bij de dunduns wordt de hoogste lijn gebruikt voor 
de kenkeni, de middelste lijn voor de sangban en de laagste lijn voor de dundun. 
De bel heeft een eigen lijn.

Notenwaarden
Er is voor noten van verschillende waarden gekozen louter voor de rust van het oog. 
Het is geen aanduiding voor verschil in duur van de klank na de slag.

Handzetting op de djembe

In de meeste ritmes spelen de handen
afwisselend, ghost notes inbegrepen:

De handzetting is alleen aangegeven
wanneer dit niet het geval is:

‘R’ and ‘L’ gelden voor een rechtshandige speler.

Aanduiding voor een vrije solo

= de beat
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1

1/2

3/8

1/4

1/8

1/16

bel

enkele noot

gesloten slap

segno, ga naar segno

flam: 2 slagen vlak 
na elkaar gespeeld

teken waarvandaan 
opnieuw gespeeld 

wordt

signaal

verbonden noot duool (2), triool (3)

gedempt geaccentueerd

cue, flam

bij de DD, SB of KK een 
gedempte slag

slap met de
 vingertoppen 

gespeeld

zo vaak als
gewenst is

iets luider gespeeld

rust

zachter

de middelste noot 
wordt iets minder 

luid gespeeld

de begeleidingspartijen 
compleet: de basis van 

het ritme

tekst aanduidingen

korte herkenbare frase 
die gebruikt wordt als 

start, overgang of 
afsluiting van het ritme

gedeelten in 
Concert de Tamtam

8

repetitietekens

A B

aanduiding voor 
identieke 
gedeelten



4. De ritmes

Concert de Tamtam
Tijdens de tournees van het Ballet door Afrika werden de artiesten aangemoedigd 
inspiratie te halen uit de culturen die ze onderweg ontmoetten. Op basis hiervan 
maakten ze nieuwe muziek en dansen die toegevoegd werden aan het repertoire. 
Het oorspronkelijke Concert de Tamtam werd gecomponeerd na de Tour d’Afrique 
in 1974 van het Ballet, waarbij gebruik werd gemaakt van ritmes opgedaan in Zaïre, 
Senegal en Uganda. In Arafans versie staan de drie dunduns rechtop en worden 
door één persoon met twee stokken bespeeld. 

Bolonba
Oorspronkelijk een Malinke-ritme uit Mali. ‘Bolonba’ betekent ‘grote bolon’, 
een driesnarig Malinke-instrument, dat wordt gespeeld als bas. Een bekende 
bolonmelodie is te herkennen in de bassen van de eerste djembepartij. Op 
CD 1 speelt de bolon een geïmproviseerde melodie.

Kalla
Malinke-ritme uit de regio Faranah. Kalla wordt gespeeld bij initiatiefeesten.
Het Ballet nam het ritme over van Ballet National Djoliba. ‘Kalla’ betekent ‘stok’ 
in het Malinke. Er wordt gedanst met een stok in de handen. In het Ballet werd 
het de ‘Dans van de bogen’ genoemd. 

Djole
Door vissers naar Conakry gebracht vanuit Sierra Leone, waar de Temne een 
vrouwelijk masker gebruiken bij het uitvoeren van Djole. Zij spelen het ritme op 
siko’s, soms aangevuld met djembes en dunduns. In Conakry kan Djole gespeeld 
worden op een groot feest, gewoon voor de lol of als vorm van protest. Daarbij 
wordt soms een vrouwelijk masker gebruikt, op een humoristische manier.
Op CD 1 is de tweede djembepartij op kenkeni gespeeld.

Danse des Hommes Forts
Compositie gebaseerd op de dundunpartij van het ritme Dundunba. Het ritme 
wordt gespeeld voor Malinke mannendansen in Haute Guinée.

Kuku Cassé
Door Arafan gecomponeerd in de trein tussen Arnhem en Amsterdam. Een 
radicale herinterpretatie van Kuku, van oorsprong een Konia-ritme, afkomstig uit 
de grensstreek tussen Ivoorkust en Guinee. In Kuku Cassé worden de kenkeni en 
sangban als op elkaar liggende drums met bel door één persoon bespeeld, de 
dundun met bel door iemand anders.

Panthère
Compositie bestaande uit twee gedeelten. Deel 1 is oorspronkelijk een creatie van 
de percussionist ‘Bunkia’ voor het Ballet, op verzoek van de danser Jacoba ‘Chek’. 
Deze had gedroomd dat hij een panter was en naar aanleiding daarvan een dans 
gemaakt. Daar deel 2 van deze compositie door de Nederlandse leerlingen niet 
naar Arafans tevredenheid werd gespeeld, heeft hij het aangepast.
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Panthère part 2 - Ballet version
Djembepartijen gebaseerd op het oorspronkelijke tweede deel van de compositie. 
De dundunpartij op CD 1 is tijdens de opnamen geïmproviseerd.

Mamaya
Malinke-ritme uit de regio Kankan, gedanst door grote groepen tijdens feesten, zoals 
het suikerfeest of het offerfeest, waarbij mannen en vrouwen gezamenlijk dezelfde 
gracieuze passen uitvoeren. In Guinee speelt bij Mamaya de balafoon een belangrijke 
rol. De door Arafan aangereikte solovariaties dienen als bouwstenen voor een solo 
ingebed in de eerste djembepartij.

Meni Lent en Meni Rapide
De oorsprong van Meni ligt bij de Temne, een volk uit Sierra Leone. In het Ballet 
werd Meni gespeeld met terugkerende frases van vraag en antwoord tussen de 
instrumenten. Zowel Meni Lent als Meni Rapide zijn door Arafan in Nederland 
ontwikkelde versies. Meni Lent is een goed voorbeeld van hoe Arafan een melodie 
verdeelde over meerdere djembes. In Meni Rapide staan de kenkeni en sangban 
rechtop en worden door één persoon met twee stokken bespeeld.

Yokui
Yokui is een geest gerepresenteerd door een masker. Van oorsprong wordt de dans 
Yokui begeleid op Baga-instrumenten. Het ritme is vrijwel identiek aan Guinée Faré, 
dans van de Susu vrouwen.

Sofa Nouveau
Sofa is een Malinke-ritme. ‘So’ betekent paard. Vroeger werd Sofa door krijgers
te paard gedanst. Het wordt nog altijd gespeeld voor het dorpshoofd en voor 
belangrijke families en individuen. Arafan heeft een nieuwe versie gecreëerd, met
een dundunpartij gebaseerd op het ritme Kassa.

Liberté
Gebaseerd op het Landoma-ritme Tiriba. Aangepast door het Ballet Liberté uit 
Conakry, ter gelegenheid van de Guinese onafhankelijkheid. In zijn Fatala-tijd
noemde Arafan dit ritme Agricole.

Sorsonet
Een Baga-ritme. Sorsonet is een geest gerepresenteerd door een masker. Het ritme 
Sorsonet wordt gespeeld voor deze geest. Het masker wordt bewaard op een 
geheime plek en slechts een paar keer per jaar gebruikt. Zoals bij alle sacrale maskers 
kan het alleen door een geïnitieerd persoon worden geanimeerd. Sorsonet is een 
populair ritme geworden dat ook buiten de oorspronkelijke context wordt gespeeld.

Makru
Een Susu-ritme voor feestelijke gelegenheden.
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Yeredon
‘Don’ betekent dans in het Malinke. ‘Yeredon’ betekent ‘mijn dans’, de expressie van 
één individu. Een creatie van Arafan.

Tiriba Nouveau
Gebaseerd op Tiriba, dat veel wordt gespeeld in de regio Boké. Tiriba Nouveau is door 
Arafan gecreëerd in Nederland en werd door hem ook wel ‘Reggae Africain’ genoemd. 
Hij heeft de oorspronkelijke melodie in 12/8 vertaald naar een 4/4 maat.

Dogon
Volk in het oosten van Mali, dat afstamt van de Mande. De Dogon dragen uitgesproken 
maskers bij hun rituele dansen. Arafan bewerkte een ritme uit Mozambique voor een 
nieuwe dans, die uitgevoerd werd met maskers van de Dogon, door het Ballet op de 
markt in Bamako aangeschaft.

Yankadi-Rumba
Yankadi is vanuit Sierra Leone naar Guinee gebracht en werd daar een verleidingsdans 
van de Susu, met name uitgevoerd op de ceremonie ter ere van de moeder van de 
bruid. Het werd ook gespeeld bij riten voor geesten. Vandaag de dag wordt het ritme 
bij allerlei gelegenheden gebruikt. In Conakry dansen tijdens Yankadi de vrouwen in 
een groep en geven daarbij geld aan de artiesten. Yankadi gaat vaak over in Makru of 
Rumba, de meest wijdverbreide Afrikaanse ritmes. Ze worden in verschillende versies in 
heel West-Afrika gespeeld. Ook komen ze voor in het Caribisch gebied.

temne

fula

CONAKRY

KANKANFARANAH

BOKÉ

SIERRA LEONE

MALI

IVORY 
COAST

GUINEA

baga

landoma

susu
Djole

Concert de Tamtam
Panthère
Yeredon
Yankadi-Rumba

Makru

Dogon

Kalla

Kuku Cassé

Sofa Nouveau
Danse des Hommes Forts

Yokui

Tiriba Nouveau
Sorsonet

Meni

Liberté
Bolonba

Mamaya
malinke

konia

SENEGALDe ritmes geplaatst in hun regio 
van herkomst, bij benadering.

12



5. CD - Ensemble- en Instructietracks

1. Concert de Tamtam

2. Bolonba 7-10 

3. Kalla 11-15

4. Djole 16-21

5. Danse des Hommes Forts 22

6. Kuku Cassé 23-28

7. Panthère 29-34

8. Panthère part 2 - Ballet version 35-36

9. Mamaya 37-42

10. Meni Lent 43-45

11. Meni Rapide 46-48

12. Yokui 49-51

13. Sofa Nouveau 52-56

14. Liberté 57-62

15. Sorsonet 63-66

16. Makru 67-71

17. Yeredon 72-76

18. Tiriba Nouveau 77-81

19. Dogon 82-86

20a. Yankadi 87-90

20b. Rumba 91-94

21. Bonus track: Arafan Touré spelend op twee djembes (Melkweg Amsterdam, 2000)

*[1] 1-3
[10] 4-6

* Concert de Tamtam [2] - [9] kunnen worden ingestudeerd met CD 1.

9
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33

40

51

55

61

65

70

75

80

85

89

93

27

47

49

1, 41, 5 2 3, 6

7 8 10

11, 12 13 15

1620 17 2118 19

22

23, 24 25 26 28

29, 3029 29, 31 3429, 32

35 36

37, 38 39 41, 42

4345 44

46 48

4949 49, 50

52 53 5654

5760 58, 59 62

6363 63, 64 66

6769 68 71

72 73 7674

77 78 8179

82, 83 84 86

87 88 90

91 92 94

kk
sb
dd
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6. CD - Muzikanten

CD 1 - Muzikanten 

Sékou Touré djembe solo: Djole, Panthère, Sofa Nouveau 
djembe arrangement: Dogon, Liberté, Panthère 
djembe begeleiding

Momo Touré dunduns: Djole, Kalla, Makru, Mamaya, Meni Rapide, Sorsonet, 
Yankadi-Rumba, Yeredon 
bolon: Bolonba 
zang: Yankadi-Rumba

Jaco Benders djembe solo: Concert de Tamtam, Djole, Meni Lent, Sorsonet, 
Yankadi 
djembe arrangement: Concert de Tamtam, Danse des Hommes 
Forts, Kalla, Meni Rapide 
djembe begeleiding 
dunduns

Michiel Moerkerk djembe solo: Djole, Rumba, Yeredon, Yokui 
djembe arrangement: Mamaya, Meni Rapide, Yokui 
djembe begeleiding

Milou Veling djembe arrangement: Concert de Tamtam, Danse des Hommes 
Forts, Makru, Yokui 
zang: Yankadi-Rumba 
djembe begeleiding
kenkeni

Sebastiaan de Vries djembe begeleiding 
dunduns

CD 1 - Gastspelers
Judith van Ark zang: Yankadi-Rumba
Dirkjan de Koning djembe arrangement: Panthère, Yokui
Thomas Bonekamp dunduns: Concert de Tamtam
Amara Camara dundunba: Meni Rapide
Martijn Hoogstra kenkeni: Djole
Mathie Spanjers 
Astrid Lamein 

kenkeni: Sofa Nouveau 
kenkeni: Tiriba Nouveau 
djembe: Meni Lent

CD 2

The instructietracks zijn opgenomen met Jaco Benders (de meeste tracks), 
Sékou Touré, Momo Touré, Michiel Moerkerk, Milou Veling, Sebastiaan de Vries, 
Astrid Lamein, Amara Camara en Thomas Bonekamp.
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7. Dankbetuiging

Dankzij de belangeloze medewerking van vele mensen heeft dit project tot stand 
kunnen komen.

Bij het op schrift te stellen van Arafans muziek is gebruik gemaakt van de notities en 
lesopnamen van: Marjan Meijer, Pim Wezenberg, Astrid Lamein, Rolf Sinnema, Toiny 
Tune, Robert Misrahi en Robert Bloemhoff. De beschrijving bij de ritmes is gebaseerd op 
informatie van Arafan zelf, ‘Bunkia’ (ex-percussionist van het Ballet), Mamoudou Sega 
Traore, Didier Lansana (ex-dansers van het Ballet) en Ponda O’Bryan (Nederlandse 
autoriteit op het gebied van Afrikaanse percussie). De beschrijving van Arafans carrière is 
verrijkt met bijdragen van Fode ‘Marseille’ Youla (allround musicus; nestor van de djembe 
in Nederland) en Morlaye Touré (percussionist; ambassadeur van de Guinese muziek in 
Senegal).

De drummers met wie de dundunpartijen zijn gecompleteerd in Conakry, zijn: 
Sékou Touré, Lamin ‘La Sogue’ Bangoura, Ibrahima ‘Kozi’ Camara en Mohamed 
Ricardo ‘Zicko’ Sylla. Madeleine Fofana-Touré, de vrouw van Arafan, heeft de 
repetities in het muziekcentrum te Hamdallaye gefaciliteerd en de muzikanten van 
maaltijden voorzien. Een aantal supporters van het project heeft ‘in de voorverkoop’ 
dit boek aangeschaft en daarmee dit voorbereidend werk in Guinee ondersteund. 
Vervolgens zijn in Nederland de definitieve opnamen gemaakt met: Sékou Touré, 
Momo Touré (Africa Soli), Jaco Benders, Michiel Moerkerk, Hans de Vries, Milou 
Veling, Thomas Bonekamp, Amara Camara, Dirkjan de Koning, Judith van Ark, 
Martijn Hoogstra, Mathie Spanjers en Astrid Lamein. Voor allen is Arafan een grote 
inspiratiebron. 

Dit project zou nooit van de grond gekomen zijn zonder Jon Molenaar van 
Muziekuitgeverij Molenaar Edition BV te Wormerveer. Zij heeft vanaf het begin 
het project aangemoedigd, adviezen gegeven en assistentie verleend. Molenaar's 
artistiek manager Henk Ummels heeft geïnstrueerd hoe de bladmuziek digitaal 
genoteerd wordt en daarbij regelmatig hulp geboden. De Amsterdamse platenzaak 
Second Life Music heeft de productie van de cd’s gefinancierd. Marcel van Ling van 
Mosound Productions heeft de cd-opnamen gemaakt, gemixt, gemasterd en 
gesponsord.

De vertalingen zijn van Nigel Quested en Jo Arrowsmith (Engels), Bram Schermel 
en Jean-Sébastien Bourget (Frans), Caroline van der Houwen, Andrea Böhmler en 
Heike Becker (Duits) en Ari Sender (Spaans). Foto’s van Arafan zijn ter beschikking 
gesteld door René Dohmen en Els Gutter. De bonustrack op CD 1 is afkomstig 
van een video-opname door Robert Misrahi.

De opbrengst van het project is geheel bestemd voor Muziekcentrum Arafan Touré.
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