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Draagt je vrouw wel of geen
hakken?
Denkt even na. ‘Ja hoor, dat doet ze
wel. Als we uitgaan. Hoezo? O, omdat
ik zo klein ben natuurlijk, haha. Good
one. Nou, het valt mee: als ze hakken
aan heeft, is ze even groot als ik. Dus
eigenlijk zijn we allebei dwergen.
‘Mijn lengte zat me weleens tegen
in mijn carrière. Zo deed ik een keer
auditie voor een concerttour van
Madonna. Na vijf uur wachten mocht
ik eindelijk de zaal in, helemaal zenuwachtig natuurlijk. Voordat ik
goed en wel één danspasje had gedaan, klonk het: ‘Jij, jij en jij, jullie mogen gaan. Bedankt.’ Alle kleine man-

geboren in New York
begint op de dansschool van zijn ouders
verzorgt choreograﬁe voor sterren als Justin Timberlake,
Britney Spears en Kylie Minogue
vast jurylid in So You Think You Can Dance (Amerika,
Australië en Canada)
vast jurylid in So You Think You Can Dance (Benelux)
vast jurylid in Holland’s got Talent

nen waren er uitgepikt.
‘Ik weet nog dat ik voor het eerst in
Nederland rondliep en dacht: God, iedereen is zo freaking lang. In Amerika
zijn de meeste mannen al langer dan
ik, maar hier zag ik dat de vrouwen
ook boven me uitstaken. Ik moet er
ook altijd om lachen dat ik van alle
plaatsen waar ik terecht kon komen,
ben gestrand tussen de langste mensen van de wereld. How did that work
out?’

Dansen of acteren?
‘Hoewel ik al lang niet meer train, zal
ik altijd een danser blijven, dat is
waar het allemaal mee begon. In elk
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presentator en juryvoorzitter van The Ultimate Dance Battle
jurylid in Everybody Dance Now
begin So You Think You Can Dance – The Next 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.

interview proberen jullie me te laten
dansen, maar dat gaat echt nooit gebeuren. Nee, dus ook nu niet. Als ik
ooit toezeg, wil ik helemaal fit zijn en
niet een soort half dansje doen.
‘Ik ben bezig met de opnamen van
de film SOOF, mijn eerste acteerklus.
Ik vond het superspannend, maar
mijn tegenspeelster Lies Visschedijk
stelt me erg op mijn gemak. De rol die
ik speel, lijkt op wie ik ben: een Amerikaanse choreograaf die woont en
werkt in Amsterdam. Ik hoef dus eigenlijk alleen een overdreven versie
van mezelf te spelen. Jim Cole is net
wat cooler en net wat beroemder dan
ik. Waar ik zelf misschien vanuit een

hoek van de kamer iedereen een
beetje zou observeren, komt hij binnen en neemt meteen de ruimte over.
‘In de film dans ik trouwens wel,
maar dat is anders. Het is dan onderdeel van mijn personage. Ik doe
vooral gekke dansjes om Soof te imponeren, je zult me geen hardcore
hiphoproutine zien doen. Jammer
hè?’

Die uitbundige lach: altijd
oprecht of soms een prettig
masker?
‘De Dan Karaty die hier voor je zit, is
Dan Karaty. Ook voor een camera probeer ik niet iemand anders te zijn dan

ik ben. Maar weet je, van die liveshows word ik gewoon ontzettend
vrolijk. Ik heb het erg naar mijn zin en
dat zien mensen. Bovendien heb ik
een lieve vrouw en een prachtige
dochter, dus waarom zou ik niet gelukkig zijn? Natuurlijk voel ik me ook
weleens verdrietig, maar over het algemeen ben ik optimistisch en zie ik
het leven zonnig in. Een echte Amerikaan, yeah, misschien heb je gelijk.’

So You Think You Can Dance –
Next Generation, elke zondag om
20.00 uur op RTL5. Finale: 16/6.

