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1976 geboren in New York
1989 begint op de dansschool van zijn ouders
1999-2000 verzorgt choreografie voor sterren als Justin Timberlake,

Britney Spears en Kylie Minogue
Vanaf 2005 vast jurylid in So You Think You CanDance (Amerika,

Australië en Canada)
Vanaf 2008 vast jurylid in So You Think You CanDance (Benelux)
Vanaf 2010 vast jurylid inHolland’s got Talent

2011 presentator en juryvoorzitter van The Ultimate Dance Battle
2013 jurylid in EverybodyDance Now
2013 begin So You Think You CanDance – TheNext Generation,

finale op 16/6
2013 opnamen van de film SOOF, in december in première.

Andere acteurs zijn Lies Visschedijk en Fedja van Huêt
Dan Karaty woont met zijn vrouw Natasha (31) en dochter Quinn (1,5) in New
York. Het gezin Karaty is momenteel op huizenjacht in Amsterdam.

CVDanKaraty (36)

Draagt je vrouw wel of geen
hakken?
Denktevenna. ‘Jahoor,datdoet ze
wel. Alsweuitgaan.Hoezo?O,omdat
ikzokleinbennatuurlijk,haha.Good
one.Nou,het valtmee: als zehakken
aanheeft, is zeevengrootals ik.Dus
eigenlijk zijnweallebeidwergen.
‘Mijn lengtezatmeweleens tegen

inmijncarrière. Zodeed ikeenkeer
auditie vooreenconcerttourvan
Madonna.Navijf uurwachtenmocht
ikeindelijkdezaal in,helemaal ze-
nuwachtignatuurlijk. Voordat ik
goedenwelééndanspasjehadge-
daan,klonkhet: ‘Jij, jij en jij, julliemo-
gengaan.Bedankt.’ Allekleineman-

nenwareneruitgepikt.
‘Ikweetnogdat ikvoorheteerst in

Nederlandrondliependacht:God, ie-
dereen is zo freaking lang. InAmerika
zijndemeestemannenal langerdan
ik,maarhier zag ikdatdevrouwen
ookbovenmeuitstaken. Ikmoeter
ookaltijdomlachendat ikvanalle
plaatsenwaar ik terechtkonkomen,
bengestrandtussende langstemen-
senvandewereld.Howdid thatwork
out?’

Dansen of acteren?
‘Hoewel ikal langnietmeer train, zal
ikaltijdeendanserblijven,dat is
waarhetallemaalmeebegon. Inelk

interviewproberen julliemete laten
dansen,maardatgaat echtnooitge-
beuren.Nee,dusooknuniet. Als ik
ooit toezeg,wil ikhelemaal fit zijnen
niet eensoorthalf dansjedoen.
‘Ikbenbezigmetdeopnamenvan

de film SOOF,mijneersteacteerklus.
Ik vondhet superspannend,maar
mijn tegenspeelster LiesVisschedijk
steltmeergopmijngemak.Deroldie
ik speel, lijktopwie ikben: eenAmeri-
kaansechoreograaf diewoonten
werkt inAmsterdam. Ikhoef dusei-
genlijkalleeneenoverdrevenversie
vanmezelf te spelen. JimCole isnet
wat cooler ennetwatberoemderdan
ik.Waar ikzelfmisschienvanuit een

hoekvandekamer iedereeneen
beetje zouobserveren, komthijbin-
nenenneemtmeteenderuimteover.

‘Inde filmdans ik trouwenswel,
maardat is anders.Het isdanonder-
deel vanmijnpersonage. Ikdoe
vooralgekkedansjesomSoof te im-
poneren, je zultmegeenhardcore
hiphoproutineziendoen. Jammer
hè?’

Die uitbundige lach: altijd
oprecht of soms een prettig
masker?
‘DeDanKaratydiehier voor je zit, is
DanKaraty.Ookvooreencamerapro-
beer ikniet iemandanders te zijndan

ikben.Maarweet je, vandie live-
showsword ikgewoonontzettend
vrolijk. Ikhebhetergnaarmijnzinen
dat zienmensen.Bovendienheb ik
een lievevrouweneenprachtige
dochter,duswaaromzou iknietge-
lukkigzijn?Natuurlijk voel ikmeook
weleensverdrietig,maaroverhetal-
gemeenben ikoptimistischenzie ik
het levenzonnig in. EenechteAmeri-
kaan, yeah,misschienheb jegelijk.’

SoYou Think YouCanDance –
Next Generation, elke zondag om
20.00 uur opRTL5. Finale: 16/6.


