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Redouan Ait Chitt, beter bekend als REDO, is een professioneel danser en spreker die de hele wereld over reist voor shows,  
workshops, lezingen en competities. 

Een carrière als danser was voor hem echter niet de meest voor de hand liggende keuze… 
Zonder enige medische verklaring werd Redo geboren met een korte rechterarm zonder ellebooggewricht, een totaal aan  
vijf vingers – twee aan zijn rechterhand en drie aan zijn linkerhand – geen rechterheup en een korter rechterbeen. 
Deze lijst aan uitdagingen hebben hem er niet van weerhouden zijn dromen na te jagen.  
Als klein jongetje weigerde hij gebruik te maken van alle speciale hulpmiddelen die hem werden aangeboden.  
Met veel vallen en opstaan is hij erachter gekomen waar zijn passie ligt: dansen. 

Deze eigenwijze houding, in combinatie met onuitputtelijke wilskracht en doorzettingsvermogen, hebben ertoe geleid dat Redo nu  
tot de top van de danswereld behoort. Met tours in binnen- en buitenland, optredens in de meest prestigieuze theaters en  
(internationale) samenwerkingen, leeft hij momenteel zijn droom. 

In april 2010 werd Redo onderdeel van de internationale breakdance crew: ILL-Abilities™.  
ILL-Abilities is een all-star team dat bestaat uit 's werelds beste dansers die allemaal een verschillende fysieke uitdaging hebben.  
Samen hebben ze diverse dansvoorstellingen geproduceerd wat onder meer leidde tot een 2013 Olivier Award-nominatie in  
de categorie: "Outstanding Achievement in Dance". 

In 2019 won Redo “De Zwaan”, de meest prestigieuze dansprijs van Nederland. Hiermee is hij de eerste autodidactische danser  
die zo’n dergelijke prijs wint. In 2020 stond hij op nummer 1 van De Community Top 100, een jaarlijkse lijst van inspirerende talenten  
uit de Nederlandse Samenleving. In mei 2021 opende Redo voor een miljoenenpubliek de 2de Halve Finale van het Eurovisie  
Songfestival. Voor al zijn werk en prestaties lokaal, nationaal en internationaal ontving hij een Koninklijke  
Onderscheiding als ‘Officier in de Orde van Oranje Nassau’. 

Redo gelooft dat, met de juiste houding, persoonlijke drive en door uit je comfortzone te stappen, eigen grenzen verlegd  
kunnen worden. Zijn motto: “NO EXCUSES, NO LIMITS”

http://www.iamredo.com
http://www.illabilities.com

