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Voorwoord

Dit nummer van Raqs wa Risala bestaat eigenlijk uit twee
delen. Het eerste deel speelt zich af in Europa, het tweede
in Egypte.

We maken kennis met buikdanstalent Leana, die haar hart
heeft verpand aan dansen in het theater. Nederland heeft
veel kerken die ook voor andere activiteiten dan
kerkdiensten worden gebruikt. Dunya en Ahlem kwamen
beide op het idee om er te gaan buikdansen. Wat komt
daar zoal bij kijken en hoe het heeft uitgepakt?

In het allereerste nummer van dit blad vertelde Peter Verzijl
over zijn ervaring met de media. In dit nummer geeft
Maaike Prüst meer tips voor interviews. Het sleutelwoord is
voorbereiding. Samen met Rosanne Pouw keren we nog
één keer terug naar Duisburg in een artikel over wat je kunt
leren van een buikdanswedstrijd. Dat is veel, maar alleen
als je bereid bent echt te luisteren naar wat de juryleden
zeggen.

In het tweede deel duiken we onder in de Egyptische
wereld van raqs sharqi. Marjan Kleinen ‘verdiepte’ zich in
de danseressen van de twintigste en eenentwintigste eeuw
en we maken nader kennis met twee grootheden uit deze
periode: Mona El Said met haar status van wereldster en
de geheimzinnige Ibrahim Akef.

Verder verdiepen we ons in een heel andere vorm van
oriëntaalse dans: de Egyptische Tannoura. Deze oude
dans van de zon en de sterren wordt in Cairo met verve
vertolkt door de Al Tannoura Troupe. Hopelijk kunnen ze
dat ook in de toekomst veilig blijven doen, zonder te
hoeven vrezen voor aanslagen op hen zelf of op hun
publiek.

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur
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n Onze auteurs m

Peter Verzijl
Peter Verzijl ( www.farouq.nl ) maakte begin 1989 kennis met de oriëntaalse dans. Hij behoort tot het
handjevol mannen in Nederland dat zich met deze dans bezighoudt en treedt op onder de naam
Farouq. Sinds 1993 geeft hij lessen en workshops en sinds 2003 is hij een van de docenten van de
Verdiepingscursus, een landelijke cursus voor gevorderde danseressen en leraressen die meer
verdieping in hun dans en lesgeven nastreven. Van 1990 tot 2002 schreef hij in het buikdansblad
‘Navel‘ vooral recensies, interviews en artikelen over de achtergronden van de oriëntaalse dans.

Maaike Prüst
“Buikdansen is al ruim 25 jaar mijn grote passie. In het verlengde daarvan heb ik workshops en
evenementen georganiseerd (o.a. de ‘Buikmarkt’ in het Tropenmuseum in Amsterdam), het tijdschrift
Navel opgericht, waarvoor ik enkele jaren redactie- en vormgevingswerk heb gedaan, optredens
verzorgd, en geef ik nu al weer 23 jaar met plezier lessen en workshops. Mijn grootste specialisatie en
fascinatie in de oriëntaalse buikdans is de verfijnde techniek, het (leren) maken van de kleinste
isolaties. Daarbij is vooral de buik voor mij een bijzonder gebied. Mijn website is www.bellydanz.com “.

Rosanne Pouw
Rosanne Pouw begon in 1999 met buikdansen en vanaf 2006 geeft zij onder de naam Kyria (zie
www.buikdansereskyria.com ) buikdanslessen en optredens. Naast lessen bij onder meer Farouq,
Leila en Yazila volgde ze de Verdiepingscursus. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het maken
van kostuums. Op haar website www.kyriascloset.com vind je informatie en tips over buikdansen en
kostuums. Een aantal artikelen op de site werd eerder gepubliceerd in de Navel of in Raqs wa Risala.

Laudie Vrancken
Laudie, ook wel bekend als Ahlem (oftewel ‘dromen’), raakte eind jaren tachtig in de ban van de
oriëntaalse dans. Zij studeerde lichamelijke opvoeding en antropologie en begon na wekelijkse lessen,
vele workshops en optreedervaringen in 1997 met lesgeven. Sinds 2007 is zij een vaste docent van
de Verdiepingscursus. Zij schreef artikelen voor de Navel, organiseert dansreizen en maakt voorstel-
lingen met amateurs en professionals, onder wie Yousri en de Dalla Diva’s ( www.buikdans.nl ). Op dit
moment is brede erkenning voor de oriëntaalse dans als podiumkunst haar belangrijkste drijfveer.

Marjan Kleinen
Marjan is tijdens haar studie culturele antropologie het journalistenvak ingerold. Dat is jaren lang haar
grote passie geweest, totdat zij er, op een goede dag, genoeg van had om steeds weer de aandacht
te richten op het leed in de wereld. Tien jaar geleden raakte zij met huid en haar verslingerd aan het
buikdansen. Marjan geeft lessen, workshops en optredens, solo of met haar dansgroep. Zij is gek op
theatertechniek, met name licht en decorbouw, en het ontwerpen van danskleding. Zij wil buikdans
promoten als serieuze vorm van entertainment en - in de toekomst - een theatervoorstelling maken.

Suzanne Roelofs
Suzanne Roelofs is de oprichtster van één van de belangrijkste Nederlandse buikdanswebsites:
www.bellydancing.nl. Deze website vormt de basis voor de agenda in dit blad. Zelf begon Suzanne in
1997 met oriëntaalse dans. Via verschillende docenten in binnen- en buitenland heeft zij zich in de
Egyptische en Turkse stijl verdiept. Zij geeft lessen en workshops en was enige tijd medeorganisator
van oriëntaalse swingavonden in Groningen.

http://www.farouq.nl
http://www.bellydanz.com
http://www.buikdansereskyria.com
http://www.kyriascloset.com
http://www.buikdans.nl
http://www.bellydancing.nl.
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 n Interview met Leana m

Enkele jaren geleden zag Peter Verzijl Leana (Eeke Marks) voor het eerst en hij was direct
onder de indruk van haar grote talent. Ze had een kwaliteit van bewegen die gezien haar toen
nog korte ervaring, al erg goed was. Sindsdien heeft ze zich razendsnel nog verder ontwikkeld.
Daarom dit interview met deze Groningse danseres.

Gelijk overtuigd
Ik ben nu ongeveer 6½ jaar geleden met
buikdans begonnen. Ik was altijd al gek op
dansen als hobby, maar zocht op een gegeven
moment naar een nieuwe manier van
bewegen. Toen een kennis van me op het idee
kwam om samen met haar een proefles
buikdans te volgen bij Aina Scheerhoorn in
Groningen, had ik geen flauw idee wat ik kon
verwachten, maar ik ben toch meegegaan
omdat ik, zoals ik al zei, op zoek was. Dat ik er
later eventueel mijn beroep van zou maken
kwam nog helemaal niet in me op. Gelijk na
afloop van de eerste les was ik volkomen
overtuigd en zelfs nog meer dan dat. Het
voelde als een thuiskomst. Ik wist meteen dat
dit het begin zou zijn van iets moois. Ik denk

dat ik ben doorgegaan met de buikdans, omdat
het een van de weinige dansen is die vanuit
muziekinterpretatie wordt gedanst. Dit gaf mij
vooral in het begin veel vrijheid en het gaf me
de gelegenheid mezelf te uiten op emotioneel
en creatief gebied.

Steun in mijn ontwikkeling
Van Aina Scheerhoorn heb ik een goede basis
geleerd om mijn eigen dans te vormen. Nu
jaren later heb ik daar nog steeds profijt van en
probeer ik dat weer door te geven aan mijn
eigen leerlingen. Aina is een goede docente
die echt voor de dans gaat. Ze leert haar
leerlingen de dans en de cultuur te respecte-
ren, de specifieke schoonheid uit de buikdans
te halen en die te behouden. Door haar kijk ik
op dezelfde manier naar de dans.

Mijn familie en mijn vriend waren en zijn in mijn
ontwikkeling belangrijk. Ik heb na mijn
afstuderen als laborante gekozen om geheel
voor het dansen te gaan. Vooral mijn vader
heeft een grote rol: hij heeft me gestimuleerd
mijn hart te volgen, maar me tegelijkertijd ook
een flinke dosis realiteitszin meegegeven.

Peter Verzijl was de eerste die mij technisch
corrigeerde toen ik bij hem in Zwolle ging
lessen. Hier was ik blij mee omdat ik graag
wou leren. Hij heeft mij precisie bijgebracht,
niet alleen qua techniek en dan vooral het
gebruik van de armen, maar ook in het naar
buiten brengen van je dans naar het publiek
toe: weet waar je mee bezig bent en blijf je
ontwikkelen.

Op dit moment is Prof. Dr. Hassan Khalil
belangrijk voor mij. Ik volg de 2-jarige Teacher
Training Course van het IODAC (Institute of
Oriental Dance, Art and Culture) in Brussel.
Met de tijd dat dit nummer uitkomt hoop ik mijn
diploma daar te hebben gehaald. Hassan
Khalil heeft voor mij een wereld (of meer nog,
een bibliotheek) geopend. Hij heeft mij
gestimuleerd in eigen onderzoek en het
verbreden van kennis en in het choreografe-
ren. Niet het kopiëren van dansjes is
belangrijk, maar leren hoe je een dans vormt
en waarom. En dit dan niet vanuit het bekende
muziekinterpretatieproces in de buikdans maar
vanuit het ballet en de moderne danstraditie.
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Artistiek je ei kwijt kunnen
Ik vind zowel optreden als lesgeven erg leuk
om te doen. Ik geniet van het lesgeven en krijg
veel terug van mijn leerlingen, zodat ik altijd
met plezier naar de lessen ga. Het blijft een
boeiend vak waarin je niet alleen je leerlingen
iets leert, maar waarin je zelf ook blijft leren.
Het niveau probeer ik hoog te houden en ik
werk thematisch. Hierdoor en door de
verschillende groepen van nieuwe en meer
ervaren leerlingen, blijft het voor mij een
uitdaging om les te geven en blijft het ook
prettig om te doen.

Optreden doe ik zoals gezegd ook graag.
Hierin kan ik emotioneel en artistiek meer mijn
ei kwijt. Als ik de optredens voor het kiezen
had, zou ik het liefst in het theater optreden.
Het choreograferen voor mijzelf en mijn
groepen vind ik ook fijn om te doen.

Typisch Nederlands
Soms verbaas ik me over het lage en het hoge
niveau in Nederland. Wat ik typisch
Nederlands vind is dat het vooral leuk moet
blijven. Alles lijkt te mogen en het plezier moet
voorop staan. Plezier is uiteraard erg belangrijk
maar de kwaliteit is hierdoor vaak ver te
zoeken. Buikdans is en blijft een van de meest
onderschatte dansen. Vaak zie ik ook geen
discipline en zijn er te weinig danseressen die
echt voor de dans gaan. Af en toe is dat
tandenknarsen, maar na een optreden of show
in het buitenland is het wel weer fijn om terug
te zijn bij de mensen om me heen, die eerlijk
zijn en gewoon in hun schoenen staan. Wat ik
leuk vind is dat we echte Nederlanders blijven,
dus bescheiden en niet zo zweverig. Ook vind
ik Nederlanders niet zo bezig met concurrentie
en zelfpromotie. Ik vind dat verder in Europa
heel anders. In het Noorden van Nederland is
er tussen de collega’s onderling een goede
band. Dat heb ik altijd erg fijn gevonden.
Nieuwelingen in de dans worden opgenomen
en we blijven elkaar steunen. Gelukkig leeft
niet iedereen hier op haar eigen eilandje. Daar
kunnen we alleen maar sterker door worden.

De kwaliteitsverschillen in de verschillende
landen in Europa zijn wel duidelijk. Over het
algemeen vind ik dat de Nederlanders meer of
expressie en gevoel dansen. Maar aan de
andere kant is het vaak zo dat de techniek
daar onder lijdt. Toch vind ik dat wij niet
onderdoen voor andere Europese landen.
Waarschijnlijk leven in ieder land dezelfde
frustraties over het kwaliteitsniveau van de
dans. Buikdans blijft

een volksdans en is nog niet academisch
gericht. Ik denk en hoop dat met de tijd de
kwaliteit zal groeien en dat buikdans als
kunstvorm ‘groter’ zal worden.

Dans in opkomst
In Nederland is de dans echt in opkomst. Wat
ik erg positief vind zijn de verschillende
theatervoorstellingen die georganiseerd
worden. Oriëntaalse dans in het theater is
zowel internationaal als multicultureel, omdat
de thema’s overal dezelfde zijn. Daarnaast
vind ik de stichting van de Buikdansbond goed.
Ik ben een groot voorstander van het
professionaliseren van de dans. Hierin zie ik
de laatste jaren een vooruitgang in. Ook zie je
dansvormen als Tribal en Tribal-fusion steeds
meer ingeburgerd in buikdansland. Hoewel ik
geen Tribal-danseres ben en ik deze dansvor-
men niet te vergelijken vind met oriëntaalse
dans, is dit wel een mooie ontwikkeling die is
voortgekomen uit de buikdans. Tribal staat los
van oriëntaalse dans omdat oriëntaalse dans
niet alleen een stijl of een losstaande dans is,
maar een folkloredans, een volksdans, die uit
het leven in de Oriënt zelf is ontstaan. Tribal is
een nog jonge dans die uit de dans zelf is
ontstaan. Het vertegenwoordigt geen bepaalde
streek of gewoonte, het is een opeenvolging
van bewegingen of trucjes op muziek. Ik zeg
niet dat het geen mooie ontwikkeling of dans is
maar dat het in veel opzichten los staat van de
oriëntaalse dans.



Raqs wa Risala, nummer 8, maart 2009, blz. 5

Origineel en eigen blijven
Over stijlen gesproken, ik heb geen voorkeur
voor een bepaalde stijl. Net als in het normale
leven heeft iedereen zijn of haar periodes. Dat
vind ik zo fantastisch aan oriëntaalse dans.
Loop door de woestijnen en je hebt
bedoeïenendans, je komt bij de oase aan:
Siwa, je loop naar Cairo en je hebt Sha’abi. En
ga zo maar door, en dit maakt de dans heel
variabel en interessant.

Ik vind het wel jammer dat je vaak alleen maar
mixjes van mixjes hoort en platte choreografie-
tjes ziet. Als je teruggaat naar de oorsprong
zijn er zoveel mooie dansen en muziekstukken
te vinden. Er is niets mis met moderniseren,
maar het is wel mooi dat je daarbij origineel en
eigen blijft. Ik haal mijn inspiratie zowel uit de
muziek als uit dansers. Grote inspiratiebronnen
voor mij zijn Samia Gamal en Suheir Saki,
maar ik kijk ook regelmatig naar Mahmoud
Reda en verder is Prof.Dr..Hassan Khalil een
inspiratiebron voor mij vanwege zijn kennis en
zijn mooie manier van vertellen. De mensen
die mij blijvend inspireren zijn degenen die
dicht bij me staan en waarvan ik houd.

Dagelijks leven
Naast mijn dagelijkse danslessen in Zwolle,
Groningen en Leeuwarden werk ik als hoofd
Publiciteit bij de USVA in Groningen. Dat is
een cultureel instituut aangesloten bij de Rijks

Universiteit Groningen. Hier organiseer ik
samen met mijn commissiegenoten alles
omtrent dans in het aangesloten OUTheater. Ik
heb nog een bijbaan in de ochtenduren en ga
in september aan de lerarenopleiding exacte
vakken beginnen. Daarnaast was ik tot deze
maand maandelijks in Brussel te vinden voor
de Teacher Training Course.

Nooit uitgeleerd
In juni organiseer ik een leerlingenvoorstelling
in Leeuwarden waar ik erg veel zin in heb.
Daarnaast dans ik tijdens het Ya Salaam
festival in Brussel solo en met de studiegroep.
Dat is dan gelijk mijn afstudeerdag van 2 jaar
hard werken en heen en weer vliegen. De
studie wordt afgesloten met een studieweek in
Egypte tijdens het Nile Group Festival. En dan
weer verder naar het volgende project.

In de toekomst wil ik verder gaan met
buikdansen, zowel in het lesgeven als het
optreden. Ik wil me meer gaan richten op dans
in het theater; daar ligt mijn hart. Ook ga ik
door met organiseren en choreograferen. Je
raakt nooit uitgeleerd, het is net als in het
normale leven, daar raak je ook nooit
uitgeleerd. Met deze gedachte werk ik
verder….

Peter Verzijl
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n Het geven van interviews over buikdans m

Een béétje buikdanseres wordt in haar carrière regelmatig gevraagd om een interview te geven:
door de lokale omroep, door de landelijke radio of tv, de krant, een tijdschrift of het wijkblad.
Aan de ene kant vind je zoiets misschien eng, aan de andere kant is het natuurlijk ook vleiend,
leuk, en een kans om het buikdansen op een goede manier onder de aandacht van een groot
publiek te brengen. Maaike Prüst pleit voor een goede voorbereiding op wat soms een gevecht
kan blijken te zijn.

Er zijn in mijn ervaring twee soorten
journalisten: diegenen die hun verhaal van
tevoren eigenlijk al kant en klaar in hun hoofd
hebben en dat alleen nog even door jou
bevestigd willen zien, en de goede, die
misschien ook hun ideeën hebben, maar die
naar je luisteren, goede vragen stellen en je de
ruimte geven je eigen zegje te doen. Bij de
vele interviews die ik inmiddels in de loop der
jaren heb gegeven, ben ik de laatste soort
journalisten maar zelden tegengekomen. Maar
die interviews worden dan ook meteen
superverhalen die veel positieve reacties
teweeg brengen bij het publiek. In de andere
gevallen is het hard werken voor jou om ervoor
te zorgen dat het interview weergeeft wat jij
graag wilt overbrengen. Enkele tips.

Goed voorbereiden
Laat je niet verrassen door de interviewer:
bereid je van tevoren goed voor! Oefen
eventueel van tevoren met een vriendin of
ervaren collega. Neem dat ook op, zodat je
een indruk krijgt van hoe je overkomt.

Standaardvragen
Elke buikdanseres die een paar keer een
interview heeft gegeven, merkt dat bepaalde
standaardvragen steeds terugkomen: Hoe ben
je ertoe gekomen te gaan buikdansen? Van
wie heb jij het geleerd? Waar komt het
buikdansen vandaan? Is het bedoeld om
mannen te verleiden? Hoe zit het met het
(sexy) imago van buikdansen? Is het een
vruchtbaarheidsdans? Wie doen er aan
buikdansen? Kunnen mannen het ook? Kan
iedereen het leren? Moet je er slank/dik voor
zijn? Enzovoort. Zorg dus dat je je antwoorden
klaar hebt op die standaardvragen. Dat
betekent niet dat je allerlei uitspraken uit je
hoofd moet gaan leren, want spontaniteit
maakt een gesprek boeiend. Maar het is wel
goed van tevoren in elk geval je gedachten
erover te hebben laten gaan.

In mijn ervaring komen veel interviews niet
verder dan het stellen en beantwoorden van
deze vragen. Aan de ene kant is dat wel
gemakkelijk, aan de andere kant worden het

voor jou al snel saaie verhalen, zeker als het
de zoveelste keer betreft.

Jouw passie
Als je méér wilt met een interview, denk dan na
over een eigen invalshoek en werk van tevoren
op papier of in gedachten je verhaal uit. Wat is
het dat jou drijft om je met buikdansen bezig te
houden, wat heeft op dit moment jouw passie?
Wat wil jij graag vertellen? Met dat in je
achterhoofd kun je het interview in een andere
richting sturen. Zorg er wel voor dat je je niet
teveel fixeert op wat je je van tevoren hebt
voorgenomen om te zeggen, want dan
blokkeer je jezelf of kom je onnatuurlijk over.
Focus op je passie, dan komt je verhaal er als
vanzelf uit.

De cliché’s
Het liefst zouden we allemaal de vervelende
cliché’s rond het buikdansen de wereld uit
hebben. Maar de praktijk is dat je er in elk
interview mee geconfronteerd zult worden.
Maak niet de fout in de verdediging te gaan.
Realiseer je dat de interviewer en je publiek
meestal niet beter weten en ze de dingen die
voor jou vanzelfsprekend zijn voor het eerst
horen. Geef een positieve invulling van wat jíj
vindt dat buikdansen is: “Dat is inderdaad het
clichébeeld, maar voor mij is buikdansen
vooral…” of: “Ik zie bij mijn leerlingen dat
buikdansen voor hen…”, enzovoort.

Initiatief nemen
Trek het initiatief zoveel mogelijk naar je toe en
probeer te praten over wat jij van belang vindt.
Let erop dat je je tijdens het interview (maar
ook in de informele sfeer ervoor en erna!) geen
dingen laat ontlokken die je niet in het artikel of
programma wilt terugzien. Het is een deel van
de taak van een journalist om je uitspraken te
ontlokken die naar zijn of haar idee scoren bij
het grote publiek. Blijf met je aandacht bij je
eigen verhaal. Als je bij een radio- of tv-inter-
view een slechte interviewer treft, probeer dan
zoveel mogelijk zelf aan het woord te zijn. Al
die tijd kan de interviewer dan in elk geval
geen vragen stellen… Als er een vervelende of
oninteressante vraag komt kun je altijd een
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kort antwoord geven en verder gaan met een
zinsnede als: “wat ook interessant is, …” of:
“wat veel mensen niet weten…” of: “wat mij
vooral interesseert…” en vervolgens het
gesprek een andere draai geven. Natuurlijk
kan het wél erg leuk zijn om in te gaan op
interessante vragen van een goede
interviewer!

Zwijgen
Minstens even belangrijk als het vorige punt:
vertel ook weer niet te veel! Zowel voor radio-
en tv-interviews als voor interviews door de
schrijvende pers geldt: er is maar een beperkte
tijd en ruimte voor jouw verhaal. Zorg daarom
dat je in een programma in elk geval het
belangrijkste gezegd krijgt. En in geval er later
gemonteerd gaat worden: vertel er niet teveel
andere dingen omheen. Ook voor interviews
met de schrijvende pers geldt: hoe uitgebreider
het verhaal dat je de journalist geeft, hoe
kleiner de kans dat deze later voor zijn artikel
precies díe uitspraken uitkiest die jij het liefst
gepubliceerd wilt zien. Kort gezegd: weid niet
uit over onbelangrijke details, want dan heb je
kans dat het verhaal over je eksterogen wél in
de krant komt en dat over je voorliefde voor
baladi niet.

Foto’s
Probeer zomogelijk je eigen foto’s te laten
gebruiken voor een artikel. Het is een kunst
apart om goede buikdansfoto’s te maken, en
een fotograaf van een krant hoeft daar niet per
sé de kwaliteiten voor in huis te hebben. Hij
heeft misschien niet dezelfde ideeën als jij over
de sfeer die ze moeten uitstralen of misschien
is de belichting niet optimaal op de plek waar

de foto’s genomen moeten worden. Zorg dat je
goed reproduceerbare, bij voorkeur
rechtenvrije foto’s van jezelf kunt aanleveren.
Dan heb je de meeste kans van slagen. Als
een krant of tijdschrift erop staat zelf een
fotograaf te sturen, dan is het aan te bevelen
foto’s te laten maken in een lessituatie. Je
krijgt dan al gauw leuke, spontane actiefoto’s.
Ook is de kleding die je draagt vaak wat
minder bloot dus met minder kans op rare
‘inkijkjes’. De hele sfeer van een les is lekker
laagdrempelig en uitermate geschikt om
potentiële leerlingen voor het buikdansen te
winnen.

Controle
Natuurlijk vraag je altijd van tevoren het
persklare artikel te mogen controleren op
fouten. Dit stelt in de praktijk echter weinig
voor, want de correctiemogelijkheden zijn zeer
beperkt; in principe worden alleen grove fouten
en feitelijke onjuistheden in dat stadium nog
gecorrigeerd! Bij tv-opnamen is het vrijwel niet
te doen later nog iets aan de montage
veranderd te krijgen. Wat dat betreft zijn live tv-
(en radio-) opnamen het beste: er kan in elk
geval niets uitgeknipt worden of uit zijn
verband worden gerukt.

Dit alles geeft misschien de indruk dat een
interview een soort gevecht is. Mijn ervaring is
dat dat inderdaad zo kan zijn, maar dat het een
genoegen is je kennis en enthousiasme te
delen met een goede interviewer. Dus wees
voorbereid op beide mogelijkheden!

Maaike Prüst
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n Dansen in een kerk m

Buikdans en kerken hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken. Toch kon je in
twee opeenvolgende weekenden in januari buikdans optredens zien in een kerk: de vijftig
minuten durende voorstelling ZenZarZueel in de Barth Kapel in Den Haag en een spetterend
buikdansfeest in de Vondelkerk in Amsterdam. De redactie van Raqs wa Risala was erbij en
vroeg na afloop de beide organisatoren, Dunya en Ahlem, wat hen ertoe bewogen heeft om te
gaan dansen in een kerk. Kerken blijken zeer geschikte danslocaties, zo lang je rekening houdt
met de bijzondere sfeer.

ZenZarZueel
Negen prachtige danseressen hielden onze
ogen op zich gericht tijdens de voorstelling
ZenZarZueel. Een voorstelling over rituelen en
spiritualiteit, over geloof, goed en kwaad,
viering en overgave. Zij vormden een stille
processie, een verrassend tableau vivant en
een rumoerig strijdtoneel. Ik zag elementen
van klassieke oriëntaalse dans en zar, een
choreografie die grensde aan gothic
bellydance en een scène uit een dienst van
een Baptistenkerk. Er werd gedanst op muziek
van Goran Bregovic (filmmuziek), Enigma
(spirituele Westerse popmuziek) en La Kahena
(gemixte Marokkaanse muziek). Verder was
het Ave Maria te horen, het “1e chakra” van
Arden Willems, Samia (buikdansmuziek uit de
jaren 70), Omen Sore van Era uit de Carmina
Burana, A call to prayer van Omar Faruk
Tekbilek, het bekende gospelnummer Amen
en het geluid van kerkklokken, van internet
opgeduikeld door Sandra Zee.

Dat alles was rijkelijk gevuld met gewone
buikdans - klassiek, folkloristisch, modern -,
het ene moment traag en het andere moment
aanstekelijk swingend. Wat tot mijn verbazing
de meeste indruk op me maakte was het stukje
Egyptische Tannoura dans: de verstilde passie
van de draaiende danseressen. Al met al de
moeite van het kijken waard.

De vrij smalle, langwerpige ruimte van de
kapel moet wel een probleem zijn geweest bij
het maken van de voorstelling: waar ga je
dansen en waar zet je het publiek? Onze
hoofden zwaaiden soms heen en weer als bij
een tenniswedstrijd. Maar daarover later meer.

Oriental Belly Dance Afternoon Party
Ook de Oriental Belly Dance Afternoon Party
was een belevenis. Met verschillende
formaties van leerlingen van Dunya en Ashra
en optredens door onder andere MounaMay,
Lilia en Abir. De artiesten lieten een mix zien
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van klassieke en ‘moderne’ oriëntaalse dans,
prettig afgewisseld met zang door Mirjam bat
Channa, een Bollywood choreografie op een
nummer van Hisham Abbas, een zigeunerdans
door Zafira en een dans door Noor, die in het
programma beschreven werd als een fusie van
oriëntaalse en moderne dans, maar ook af en
toe aan Polynesische dans deed denken.

Het zou te ver voeren om hier het hele
programma te bespreken – dit artikel gaat
immers over dansen in een kerk -, dus ik
beperk me tot enkele highlights. Op mij maakte
de klassiek Egyptische dans van Hilde
Klaassen, die zich sinds kort tooit met de
artiestennaam Sahar, de meeste indruk; met
recht de ‘rising star’ waar het programma over
sprak. Om me heen hoorde ik veel mensen
enthousiast praten over het optreden van
Ashra op een liedje van Fatme Serhan. Maaike
verleende extra glamour aan de dag met haar
gouden wings en dito, intrigerende, kostuum
en Yousri sloot met zijn solo de middag af.
Helaas kon Dunya (Ada van der Wijngaart) zelf
door een blessure niet dansen. Jammer, want
een optreden van deze diva had in het
programma prachtig gepast.

De Vondelkerk is veel groter dan de Barth
Kapel. Het publiek zat in drie rijen rond een
ruime, ronde dansvloer, een uitdaging voor
dansers die een gewoon podium gewend zijn.

ZenZarZueel. Foto © Kitty Martens, 2009

ZenZarZueel. Foto © Kitty Martens, 2009

DJ Burney kreeg in de pauze het publiek niet
overtuigend aan het dansen. Of dat lag aan
zijn geluidsinstallatie of aan de behoefte van
de aanwezigen om eens lekker bij te kletsen,
was niet te zeggen. Later vertelt Dunya mij dat
het probleem met de muziek niet aan de DJ
lag, maar inderdaad aan de installatie. “Het
volume was niet toereikend. De installatie kon
niet met alle cd’s overweg. Ik had er wel een
paar uitgeprobeerd, maar je kunt niet vijftig
cd’s vooraf testen”.

Dansen op locatie
Hoe komt Ahlem (Laudie Vrancken) erbij om te
gaan buikdansen in een kerk? “Na de
hammam (Warmte; een voorstelling over
warmte en steun van mensen om je heen) en
het museum Escher in het Paleis (de
voorstelling Metamorfose; over maakbare
schoonheid en meer) was ik van plan om iets
te maken over geloof, spiritualiteit en
dergelijke. Niet zomaar: de Yoga en Happinez
tijdschriften schieten als paddenstoelen uit de
grond en in politiek en samenleving is geloof -
denk aan de aandacht voor de islam - een hot
item. Dat zegt iets over de ontwikkelingen om
ons heen en over de angsten en behoeften
van mensen. Een zoektocht naar rust en
houvast en de zwenkingen die mensen daarin
constant maken, dat is waar ik het over wilde
hebben. Ik ben zeer tevreden met het
eindresultaat”.

Wat was de relatie tussen de locatie en het
programma? “Werken op locatie is een
uitdaging die je tegelijkertijd beperkt in de
mogelijkheden en je uitdaagt om creatief met
de beperkte mogelijkheden aan de slag te
gaan. Het thema bepaalt dan de locatie;
kerken die niet meer als zodanig in gebruik
zijn, lagen het meest voor de hand”. Dansen
op locatie is anders dan in een gewone
theatersetting. “Je moet rekening houden met
de vorm van de locatie, zichtlijnen voor
publiek, beperkte belichtingsmogelijkheden,
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daglicht, geluid, akoestiek, geluidsoverlast,
routes voor je dansers, maar ook heel
praktische zaken als kaartverkoop en iets als
een horecavoorziening. Van de drie
voorstellingen vond ik de middagvoorstelling
het minst geslaagd, omdat de sfeer en de
focus door het invallende daglicht voor zowel
publiek als dansers werden afgezwakt. Hoewel
we daar van te voren over hadden nagedacht
en zelfs de zonsondergangtijden voor de
speeldata hadden bekeken, was er op 1
februari om 5 uur ‘s middags meer licht dan we
hadden verwacht”.

Volgende keer een moskee?
“Wat betreft choreografie vind ik het spannend
om af te wijken van rechttoe rechtaan. Als we
in de Barth Kapel een gewone theateropstel-
ling hadden gekozen, dan was er een tribune
nodig geweest. De toeschouwers hadden dan
de ruimte veel minder intens ervaren. Nu
bewogen de dansers van voor naar achter
over de lengte van de ruimte, vlak voor het
publiek langs. Eén keer was er een echt
rustpunt op en voor het altaar, wat een mooi
beeld opleverde. Door de invulling en de lijnen
werd de ruimte naar mijn idee optimaal benut
en waren de zichtlijnen zonder tribune het
meest optimaal. Er ontstond een ongewoon speelvlak in de vorm van een grote acht over

de gehele vloer, met aan het eind de ronding
met het altaar, dat met (nep) kaarsjes een
mooi decor vormde. Overigens hebben we nog
getwijfeld of we de naastgelegen veel grotere
Lutherse kerk als locatie zouden nemen.
Uiteindelijk kozen we voor de intimiteit van de
Barth Kapel, waar maar 60 toeschouwers per
voorstelling in konden, omdat oriëntaalse dans
in een wat intiemere ruimte naar mijn idee het
best tot zijn recht komt. De bijzondere sfeer in
een kerk, de bogen in de architectuur, glas in
lood, kaarsen, wierook en de vaak subtiele
verlichting vind ik een mooie combinatie met
oriëntaalse dans. Mochten over een poosje de
moskeeën leeglopen en andere bestemmingen
krijgen dan ben ik zeer geïnteresseerd, de
eerste echt ruimdenkende imam mag mij ook
eerder een plek aanbieden. Dan verzin ik er
wel een thema bij”.

Niet nieuw
Voor Dunya is buikdansen in een kerk niet
nieuw, hoewel het wel lang geleden is dat ze
voor het laatst zo’n feest organiseerde. “Jaren
geleden heb ik eens gedanst tijdens een feest
dat ik had georganiseerd in de Grote Kerk in
Ruigoord. Dat was een groots gebeuren met
een compleet orkest. Ook in de Vondelkerk
had ik al eerder gedanst tijdens een groot feest
van de VPRO”.
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Waarom een kerk? “Ik wil na meer dan 25 jaar
organiseren van evenementen niets meer
doen in zalen die ik niet mooi vind en die
beperkte mogelijkheden hebben. Waar een
deel van het publiek het gepresenteerde
bijvoorbeeld niet goed kan zien. In Amsterdam
valt een aantal kerken onder Stadsherstel
Amsterdam. De Duif is ook zo’n kerk. In die
ruimtes worden vaak nog gewoon diensten
gehouden, maar ze worden ook verhuurd voor
allerlei activiteiten. Vaak zijn die cultureel,
zoals een expositie, een concert of mijn feest.
De huurprijs is vergelijkbaar met die van de
meer gebruikelijke, wat duurdere zalen, maar
in die andere zalen moet je daar veel bijhuren,
zoals de horeca. In de Vondelkerk is de
beheerder altijd de hele dag aanwezig;
daarvoor hoefden we niet extra te betalen”. De
belichting was eenvoudig maar effectief: “Het
had wat geraffineerder gekund, maar als je
meer wilt, betaal je al gauw 650 euro meer”.

Eigen sfeer
Dunya heeft voorliefde voor plaatsen van
bezinning, zoals moskeeën, synagogen en
kerken: “Als ik op reis ben, ga ik daar altijd
naar binnen. Ik ben van huis uit katholiek. Nu
ben ik atheïst, maar ik vind het mooie
gebouwen en ik vind het prettig om daar
binnen te zijn. De Vondelkerk is een heel fijne
ruimte. Het is wel een kerk, maar er zijn geen

beelden of afbeeldingen die katholieke kerken
zo kenmerken en die erg bepalend zijn voor de
sfeer. Ik heb een voorliefde voor ronde ruimtes
en ook de hoogte is heel fijn. Ik vind wel dat je
moet werken met de ruimte. De aard van de
ruimte werkt door in de sfeer van de
optredens. In een theater als Podium Mozaïek
(ook in Amsterdam, red.) had ik niet voor deze
opening met zang gekozen, of voor Joodse
zang als begin van een middag met Arabische
dans. Ook de combinatie van zang, wierook en
zar was geïnspireerd door de ruimte”.

Dit feest was een experiment en nu het een
succes blijkt te zijn, zal het zeker worden
herhaald: “Ik denk nu aan twee keer per jaar.
Een volgende keer misschien iets met
buikdans en zigeunerdans”.

Heeft Dunya nog tips voor mensen die ook iets
in een kerk willen organiseren? “Let erop dat
het niet te erg galmt. Als er concerten worden
gegeven, is dat een aanwijzing dat de akoes-
tiek goed is, maar er zijn kerken die heel erg
galmen. Dat is wel te verhelpen, maar daar
heb je een dure geluidsinstallatie voor nodig”.

Judith Scheepstra

De foto’s in de Vondelkerk zijn gemaakt door
Eddie Boschma, www.earlysun.nl

.

http://www.earlysun.nl
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n Een inspirerende week in Duisburg m

In de vorige Raqs Wa Risala werd uitvoerig gesproken over het ‘Bellydancer of the World’
festival in Duisburg. Marieke van Beek was aanwezig bij het grootste deel van de
‘dansmarathon’ en Aisa Lafour vertelde over haar deelname aan de wedstrijd. Ook Rosanne
Pouw is vorig jaar naar het festival geweest, maar haar deelname aan de wedstrijd maakte deel
uit van een zoektocht naar inspiratie.

Na een druk halfjaar waarin ik aan een nieuwe
baan, een nieuwe studie en een nieuw
werkveld moest wennen, besloot ik dat het tijd
was om me een paar dagen helemaal op de
oriëntaalse dans te gooien. Dus nam ik een
aantal dagen vrij en vertrok naar Duisburg. Met
de trein vanuit Utrecht duurt de reis maar
anderhalf uur, maar voor mijn gevoel was ik
mijlenver van huis.

Feedback en inspiratie
Duisburg had ik uitgekozen vanwege het jaar-
lijkse festival dat Leyla Jouvana organiseert en
waar ik van andere danseressen goede
verhalen over had gehoord. De mogelijkheid
om meerdere workshops, verspreid over een
aantal dagen te volgen bij dezelfde
danseressen trok me aan. Want behalve me
onderdompelen in buikdans was ik op zoek
naar persoonlijke feedback en inspiratie om
een koers uit te zetten voor de komende jaren.

Om het onderste uit de kan te halen deed ik
ook mee aan de tweede ‘bellydancer of the
world’ wedstrijd waarbij de docenten zouden
jureren. Dat op zich was al spannend genoeg!

De wedstrijd
Dit was mijn eerste ervaring met een
buikdanswedstrijd en die viel me gelukkig
honderd procent mee! Ik kwam veel te vroeg in
Duisburg aan en had dus alle tijd om bij het
hotel in te checken en vervoer naar de
wedstrijdlocatie te regelen: een charmant
theater met zitplaatsen voor 500 man en een
buikdansbazaar in de hal. Na het afleveren van
mijn muziek bij de dj ging ik op zoek naar de
kleedkamers. Gelukkig had ik tegen die tijd al
een aantal buikdansvriendinnen gesproken en
een Britse kamergenoot gevonden. Hoewel ik
had verwacht dat tijdens een wedstrijd het
competitie gevoel zou overheersen, ging het er
in de kleedkamer en de zaal gemoedelijk en
gezellig aan toe. Veiligheidsspelden en
danstips werden uitgewisseld, gepaard met
gesprekken in verschillende talen.

Negen uur wachten
Ik bleek als allerlaatste aan de beurt te zijn: als
nummer 97 zou het dus nog even duren
voordat ik het podium op hoefde. Daarom kon

ik heerlijk onderuitgezakt genieten van de
categorieën groepsoptredens, fusion en
oriental fantasy. Het verbaasde me dat ik na
vijf uur optredens nog steeds geboeid naar het
podium kon kijken. Iedereen had veel moeite
gedaan om een originele choreografie en een
mooi optreden neer te zetten. Toen ik na
negen lange uren aan de beurt was, had ik
weinig last meer van zenuwen. Als al die
prachtige vrouwen, meisjes en mannen vóór
mij dit konden dan zou ik me niet laten kennen!

Ik nam extra tijd om klaar te gaan staan en bij
de eerste klanken van de muziek probeerde ik
niet meer te denken, maar alleen maar te
dansen. Ik heb geen idee in hoeverre ik me de
choreografie nog herinnerde of hoe ik gedanst
heb. Gelukkig kan ik het optreden op dvd be-
kijken; een genadeloos hulpmiddel waar des-
ondanks veel van te leren valt. Toen de laatste
tonen wegstierven keek ik naar de juryleden
die achter in de zaal zaten en zag dat ze alle
zes naar me keken en applaudisseerden.

De prijsuitreiking was kort en niet erg plechtig.
Hoewel ik hoopte bij de top tien te eindigen,
was ik het met het oordeel van de jury eens
toen drie andere namen werden genoemd. Ten
slotte had ik zoveel goede optredens gezien
van de andere danseressen in mijn categorie.
Bovendien was ik niet naar Duisburg gekomen
om een wedstrijd te winnen, maar om feed-
back te krijgen. Alle juryleden hadden een
formulier ingevuld en punten toegekend in
verschillende onderdelen. Hopelijk kon ik de
juryleden aanspreken tijdens de workshops
voor meer gerichte feedback.

Persoonlijke tips
Na een veel te korte nacht was het tijd om
workshops te volgen van onder andere de
Canadese Aziza en van Ava Fleming. Omdat
het zondag erg druk was, besloot ik eerst Leyla
Jouvana te benaderen, de organisatrice en ook
jurylid. Zij was eerst terughoudend, omdat het
voorgaande jaar een aantal danseressen zeer
slecht met kritiek was omgegaan. Na haar
ervan te hebben overtuigd dat ik oprecht
interesse had en niet van streek zou raken, gaf
ze me een score waar ik niet ontevreden over
was en persoonlijke opmerkingen en tips. Van
een aantal punten wist ik al dat ik daaraan
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moest werken, zoals uitstraling, maar ik kreeg
ook zeer concrete adviezen hoe ik dit kon
verbeteren. Bijna al mijn voorgaande docenten
hebben me verteld dat ik aan mijn houding
moet werken. Hoewel dat wel verbetering
opgeleverd heeft, wisten de juryleden precies
de vinger te leggen op mijn probleem. Soms
moet je meer variaties op een boodschap
horen om de betekenis door te laten dringen.

In de daaropvolgende dagen waren de
workshops minder druk bezocht waardoor ik
onder andere Aziza en Ava Fleming kon
benaderen. Ava Fleming heeft een zeer sterke
techniek en heel eigen manier om bewegingen
te analyseren en uit te leggen. Zij gaf mij tips
voor dagelijkse oefeningen en instructie dvd’s:
“Sizzling torso by Ava Fleming” (IAMED dvd),
“New York Ballet workout 1 en 2”.

Aziza, die ik bewonder om haar krachtige en
vrouwelijke uitstraling en vloeiende techniek,
adviseerde balletlessen voor een betere
houding en sterkere armen. Khalida, het vierde
jurylid, vertelde me welke punten zij sterk vond
aan mijn optreden en welke extra aandacht
nodig hebben. Het was een opluchting om
Nederlands te kunnen praten: de meeste
leerlingen en docenten waren Duits, Engels,
Russisch of Frans.

Filosofie achter de dans
Naast de workshops kon ik Aziza en Ava
Fleming uitnodigen voor een interview. Dit was
de perfecte gelegenheid om door te vragen
over de filosofie van beide danseressen, hun
opinie over buikdanswedstrijden en wat in hun
ogen een goede danseres maakt. Verassend
genoeg was Ava bezig met ‘huiswerk’ voor een
vak dat zij volgt aan de universiteit. Ze vertelde
me dat, hoewel ze blij was om dankzij het
buikdansen de wereld over te vliegen, de
oriëntaalse dans niet haar ultieme toekomst-
visie was. Door nu te investeren in de
toekomst bereidt ze zich vast voor op haar
volgende carrière.

Het was een eye-opener om hierover te
spreken. De meeste danseressen zijn gericht
op het opbouwen van een toekomst als
buikdanseres. Natuurlijk was zij hier ook mee
bezig, maar zoals ze het zelf verwoordde: “Het
duurt ongeveer tien tot vijftien jaar om ergens
goed in te worden. Hoe ouder ik word, hoe
moeilijker het voor mijn lichaam zal zijn om op
dit niveau te blijven dansen. Daarnaast willen
mensen na een aantal jaar ook iets nieuws,
iets anders. Ik wil na een aantal jaar misschien
ook iets anders”. Dit zette mij aan het denken.

Want wat zou ik willen bereiken in de komende
tien tot vijftien jaar?

Aziza vertelde hoe zij na jaren lesgeven en
optreden geïnspireerd werd om verder te
komen als buikdanseres. Toen ze haar relatie
verbrak, vertelde haar vriend haar dat “ze nooit
méér zou worden dan een plaatselijke
buikdanseres”. Dit was voor haar aanleiding
om zich af te vragen wat ze eigenlijk wilde
bereiken. Door ontzettend hard te werken en
geld en tijd te investeren won ze een aantal
bekende buikdanswedstrijden in Amerika en
kreeg ze de kans om op te treden in een
IAMED show. Sinds dien is ze wereldberoemd,
maar ze nuanceert: “Natuurlijk is het ook een
toevallige samenloop van omstandigheden.
Juist daarom moet je er als danseres voor
zorgen dat je altijd blijft werken aan jezelf,
zodat je klaar bent om een kans te grijpen. Ik
heb ongelofelijk veel geluk gehad”.

Na thuiskomst
Na vijf dagen vol indrukken vertrok ik weer met
de trein naar Utrecht. Niet alleen fysiek
uitgeput na ruim vierentwintig uur aan
workshops, maar ook geestelijk uitgedaagd om
over de horizon te kijken. Natuurlijk is het na
afloop van een workshop altijd de vraag
hoeveel van het lesmateriaal blijft hangen.
Doordat ik de kans had om op meerdere
manieren feedback en informatie over mijn
eigen kunnen te ontvangen en de visies van
een aantal danseressen uit te diepen, heb ik
het gevoel meer geleerd te hebben dan pasjes
en choreografieën.

De dag na mijn thuiskomst moest ik weer aan
de slag op mijn werk en met mijn studie, inten-
sief bezig met het schrijven van opdrachten en
het leren van nieuwe vaardigheden op werk-
gebied. Na de oase van rust waarin ik me vijf
dagen bevond was het vermoeiend om weer in
een compleet andere wereld te zijn. Gelukkig
kan ik met mijn mp3 speler mijn dagelijkse
reistijd plezieriger maken met buikdansmuziek.

Intussen zijn we een aantal maanden verder.
Ik heb mijn zinnen gezet op wekelijkse
balletlessen en heb mijn schaarse oefentijd zo
ingedeeld dat ik zo efficiënt mogelijk aan mijn
zwakke punten kan werken. De dvd’s die me
werden aangeraden heb ik meerdere malen
bekeken en zal ik blijven gebruiken om het
materiaal optimaal te benutten. Ik ben me nu
sterker bewust van mijn sterke en zwakke
punten als danseres.

Vervolg op bladzijde 20
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n Tannoura dansers in Cairo: geloof en folklore m

Als je ooit in Egypte komt mag je de Al Tannoura Troupe van de Wekalet el Ghoury niet
missen. De eerste keer dat Laudie Vrancken deze dansers zag kreeg zij overal kippenvel en
tranen in haar ogen. Zij wist niet wat haar overkwam en nu nog steeds heeft zij, zelfs na het
zien van vele optredens tijdens haar jaarlijkse bezoeken aan Egypte, het gevoel iets heel
bijzonders mee te maken. Zij verlaat opgeladen en licht zwevend de ruimte waar dansers,
draaiers en muzikanten het publiek meenemen op hun reis naar verlichting. In november 2008
vond zij het tijd worden om nader kennis te maken met de performers en meer te weten te
komen over de betekenis van de dans. Na een betoverende show maakte zij een afspraak voor
een interview en een paar dagen later betrad zij samen met Judith Scheepstra de catacomben
van het paleis voor een interview met de dansers. Met een tolk bij de hand praten we met Hani
Amin die al 38 jaar draaier is en Arafat Youssef, de leidende danser van de ‘sterren’.

Soefisme
Soefisme wordt ook wel het pad van het hart
genoemd en is in feite een krachtige vorm van
meditatie. Het soefisme bestond eigenlijk al
voor de islam en was bij de start van de islam
een vorm van sjamanisme. De beoefenaars
hebben een islamitisch jasje aangetrokken om
te kunnen blijven bestaan. Het is dus eigenlijk
een mystieke traditie. In deze mystieke
stroming is de individuele innerlijke ervaring
belangrijk. Een aanhanger van het soefisme
heet een soefi, hoewel sommigen deze titel
slechts wensen te gebruiken voor iemand die
de doelen van het soefisme bereikt heeft. De
soefi's vormen mystieke broederschappen of
zusterschappen. Als religieuze beweging ken-
merkt het soefisme zich als een wisselwerking
van religieuze en spirituele invloeden. Eén
precieze definitie van het soefisme is dan ook
niet te geven. Soefi’s geloven dat de Koran en
de strikte regels van de sharia uiterlijke regels
zijn en dat er diverse stadia bestaan van
(innerlijke) nabijheid tot God.

Bekend zijn de dansende derwisjen van
Konya. De bekendste daarvan is Mawlana,
Djallal ud-din Rumi die zei: er leiden meerdere
wegen naar god, ik heb de weg van muziek en
dans gekozen’. Hij ontmoette in 1244 de toen
37 jarige Shams de Tabriz en zij inspireerden

elkaar tot het schrijven en zingen van vele
verzen en de dans van de draaiende
derwisjen. Tot op heden is hun invloed in
Turkije, in Iran, Pakistan, Afghanistan en het
hele Midden-Oosten groot. Eigenlijk kent de
hele islamitische wereld vormen van soefisme.
Binnen het soefisme bestaan tientallen
scholen, tariqats genaamd. Sommige zijn
internationaal, andere lokaal actief. Momenteel
is in elke grote stad in Nederland en België wel
een vertegenwoordiger van een soefi
broederschap te vinden.

Volgens Sharie Parsipoor (DJ Ishtar) is het
draaien iets dat kinderen vaak vanzelf doen,
draaien is leuk en als volwassene ervaar je
dezelfde vreugde bij de lichtheid in je hoofd.
Tijdens het draaien dans je niet maar je wordt
gedanst, als je draait lijkt het of alles één
wordt; één met lucht, licht, aarde. Je voelt je
niet meer afgescheiden van de wereld om je
heen en dat gevoel is zo fijn, dat je het steeds
weer opzoekt. Je kun voorkomen dat je
duizelig wordt doe je door te focussen op iets
dichtbij, zoals je in een auto naar een sticker
op de autoruit kijkt. De handen, waarvan er
een naar boven en een naar beneden is
gericht, vormen de verbinding tussen hemel en
aarde. De danser beweegt in de vorm van een
spiraal, zoals water, lucht en planeten in
spiraalbeweging draaien. De dans geeft een
gevoel van vliegen en helpt je tegelijkertijd om
te aarden en centreren. Kijk voor informatie en
een filmpje van Sharie op haar website, zie
www.tinyurl.com/avdh9c .

Cultureel erfgoed levend houden
Het programmablaadje van de “Al Tannoura
Troupe for cultural heritage” zegt het volgende
over de groep: “De groep is een van de
Egyptische folkloregroepen die door de het
Egyptisch Ministerie van Cultuur worden
ondersteund. Vanaf 1988 treedt deze groep
twee maal per week, woensdag en zaterdag,
op en heeft als doel om artistiek en cultureel
erfgoed te behouden en levend te houden. De

http://www.tinyurl.com/avdh9c
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groep heeft in vele landen opgetreden (ook
twee keer in Nederland) en nam deel aan vele
festivals. De dansers worden begeleid door
muzikanten die traditionele instrumenten
bespelen en een folklorezanger die religieuze
teksten en liederen zingt. De dansgroep wordt
gevormd door de senior danser of lafife, die
continu ronddraait en de ‘junior’ dansers of de
hanatia. Het zijn geen professioneel getrainde
dansers, maar dansers die deze kunst ‘geërfd’
hebben van hun voorouders. Het programma
bestaat uit drie delen, een officiële versie
aangevuld met kijkervaringen: de muzikale
introductie of tahmeila, de Soefi Tannoura
dans of al darawich en de Tannoura show”.

Muzikale introductie of tahmeila
“De muzikale introductie of tahmeila toont de
virtuositeit van de muzikanten en de vele
mogelijkheden van de instrumenten zelf”.

Aldus het programmablaadje. In solo’s die
tegelijkertijd een vraagantwoordspel zijn met
de andere muzikanten wordt het publiek
geïmponeerd en gecharmeerd door de
muzikanten die in een strak spel excelleren en
flirten tegelijk. Het inpakken is begonnen.

Soefi Tannoura dans of al darawich
“De Soefi Tannoura dans of al darawich draait
om het constante draaien om de as. Deze
draaiende beweging is een reflectie van de
islamitische soefi rituelen van de sekte bekend
als de Mulawia. Zij zien rotatie als de basis

voor het universum, dat altijd begint en eindigt
van hetzelfde punt. De senior danser, lafife, is
de zon en de junior dansers, hanatia, zijn de
sterren die om de zon bewegen. Ze bewegen
allemaal tegen de klok in, in cirkels die de
seizoenen weergeven en de rondgang van
pelgrims rond de Kaba in Mekka. Op het
moment dat de senior danser zijn rechterhand
opsteekt en zijn linkerhand naar de grond wijst
maakt hij een verbinding tussen hemel en
aarde. Al draaiende bevrijdt de danser zich van
zijn aardse lasten tot een trance in een
symbolische poging om de hemel te bereiken.
Als hij de rok los maakt van zijn middel stijgt de
danser als het ware op”.

“De dans is vol filosofische verwijzingen naar
het spirituele dilemma van de mens om het
universum te begrijpen. Hij bevat veel
islamitisch religieuze elementen die je ook
elders in islamitische landen ziet, maar is hier
verrijkt door vele kleurrijke variaties uit de
Egyptische folklore en levensstijl. De bekende
Egyptische ritmes die versnellen van
langzaam, via gematigd tot een hoge
versnelling, verhogen de spirituele impact van
de dans. De rijke en kleurrijke kostuums die de
kleuren van de Egyptische samenleving
weergeven, versterken de impact van de dans.
De teksten versterken het besef van leven en
het universum om ons heen. De Tannoura
dans houdt het midden tussen een folklore-
dans en een religieus ritueel. De hoge kwaliteit
van de dans geeft de mentale en fysieke
krachten en kunnen van de dansers weer. De
dans staat voor vriendschap, vrijgevigheid,
wijsheid en vergiffenis”.

En inderdaad: het is kleurrijk, onderhoudend,
betoverend, meeslepend en tegelijkertijd een
soort spirituele ervaring. Hoe onverschillig,
areligieus of sceptisch je ook binnenkomt,
niemand is bestand tegen de energie die wordt
opgewekt. Of je wilt of niet, je wordt
meegenomen zonder dat je weerstand kunt
bieden. Iedereen wordt ingepakt.

De Tannoura show
“In het laatste deel tonen dansers en musici
nog eens hun kunnen door zich op de
adembenemende variaties in ritme al
draaiende een voor een van hun rokken te
bevrijden”.

Het is de strik op het pakje. Een spiritueel
cadeautje dat je zomaar uit Egypte meekrijgt
als je wilt. De toegang is namelijk gratis. Kijk
voor een impressie op YouTube:
http://nl.youtube.com/watch?v=wxgl47W3w2Y

http://nl.youtube.com/watch?v=wxgl47W3w2Y
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Het interview
Waar komen jullie vandaan, wat is jullie
achtergrond?
Hani en Arafat: we komen allemaal uit
Fatameya, de oude middeleeuwse wijk van
Cairo. Bijna alle leden van de groep zijn
afkomstig uit families van muzikanten, dansers
en entertainers. Al die families kennen elkaar,
hebben onderlinge banden en hun kinderen
zaten samen op school, zoals wij bijvoorbeeld
in dezelfde klas zaten.

Hoe zijn jullie met draaien en dansen
begonnen?
Hani: ik kom uit een familie van folkloredansers
en op mijn 14e kreeg ik een rok en begon ik te
oefenen, net zo lang totdat ik goed kon
draaien. In het begin was dat moeilijk, ik werd
misselijk en moest soms overgeven, maar
langzaamaan ging het steeds beter. In het
begin danste ik op Mulids, religieuze feesten
op straat.

Arafat danste niet op Mulids, maar op feesten
waar vooral veel Egyptenaren kwamen voor
een bijeenkomst van soefi’s. Langzaamaan
kwamen er steeds meer toeristen kijken en
sinds 1988 jaar treed de groep officieel op voor
publiek, samen met zijn broers Mohamed en
Adel. Arafat is de jongste. Hani en hij waren

klasgenoten van elkaar en via de dans
kwamen ze samen, vanaf 1988 treden ze op
als een vaste groep voor publiek dat in de loop
der jaren steeds minder uit Egyptenaren en
steeds meer uit toeristen bestaat.

De groep is in de loop der tijd van samenstel-
ling veranderd. Via via komen er steeds
nieuwe mensen bij. De totale groep bestaat uit
45 mensen. Per voorstelling staan er 10
muzikanten, 7 hanati en meerdere draaiers (in
de voorstelling die wij zagen 4) op het podium.

In hoeverre is de dans religieus?
Arafat en Hani: het ziet er uit als een
professionele voorstelling, maar voor ons is het
100% religieus, soefisme is voor ons een
levenswijze. De spirituele beleving is voor ons
het belangrijkste, dat het publiek daarvan kan
meegenieten is mooi meegenomen.

Hoe maken jullie de dans?
Arafat: nieuwe bewegingen komen van god, ze
ontstaan gewoon of komen in me op, maar ook
van ideeën op straat of op reis. We laten ons
inspireren door dingen die we zien en maken
daar een eigen interpretatie van. Het kan zijn
hoe iemand loopt of doet, maar het kan ook
zijn door een woord, gesprek of beeld. De
leider bepaalt de bewegingen van de hanati
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(de groep dansers rondom de draaier) hij geeft
de beweging aan en de rest van de dansers
volgt.

Laudie: Al vele jaren zie ik de voorstelling en
het valt me op dat er telkens weer iets is
veranderd en dat de voorstelling zich steeds
verder ontwikkelt, repeteren jullie?
Arafat: we repeteren iedere maandag van 5
uur ’s middags tot 9 uur ‘s avonds. De dansers
bepalen zelf voor een groot deel de ontwikke-
ling van de voorstelling, zij voegen elementen
toe of laten dingen weg, maar er is wel een
artistieke directeur, de heer Mahmoud Aissa,
die kritisch commentaar geeft op de wijzigin-
gen. Uiteindelijk bepaalt hij welke veranderin-
gen wel of niet worden doorgevoerd.

Wat beeldt de dans uit?
Hani: de zon, de draaier in het midden is
‘zondig’ en vraagt om vergeving van God.
De danser in het midden is leidend voor de
dansers om hem heen en de muzikanten. Er is
dus een duidelijke hiërarchie van aangever en
volgers.

Wat kun je vertellen over de rokken?
Hani: een rok weegt ongeveer 8 kilo en als je
er mee draait, krijg je het gevoel dat je vliegt..
Door de draaiende beweging komt de rok
omhoog en wordt je als danser opgetild. In de
rand zit een touw en de rok zit aan de
bovenkant vast met een strikje. Tijdens het
dansen maakt de danser het los en kan zo de
rok met zijn handen en armen manipuleren.

Arafat, je broers spelen zeer goed met enorme
sagat, hoe hebben ze dat geleerd?
Arafat: we hebben dat geleerd van onze
ouders die allebei in de muziek en dans zaten.
Een setje weegt anderhalve kilo, aan beide
handen dus een gewicht van 750 gram.

De entree is gratis, waar leven jullie van?
Hani en Arafat: we krijgen ons salaris van de
staat. Over het feit of dat een goed salaris is
zijn de meningen verdeeld, Arafat is tevreden,
maar van Hani mag er wel wat bij.

De kleding is goed verzorgd, wie zorgen
daarvoor?
Arafat: de kostuums worden bekostigd door de
staat en de hagelwitte jurken blijven wit dankzij
onze vrouwen, daar zorgt de staat niet voor.
Op het vestje (sjoemar of sebta) staat “el firqa
ettannoura tourassia” oftewel de “traditionele
tannoura groep”. Vroeger stond overigens op
de vestjes “allah ou akbar” oftewel “allah de
almachtige”. Toch een indicatie dat het accent
ergens anders is komen te liggen.

Jullie werken met een grote groep mensen, is
er nooit onenigheid?
Hani en Aarafat: De groep voelt als een grote
familie en er zijn weinig strubbelingen. Eigenlijk
verloopt alles altijd in goede harmonie, het is
grote gezellige groep.

Waar dromen jullie van?
Arafat: ik droom ervan dat we de eerste groep
zijn die echt opstijgt, zodat alle mensen
omhoog moeten kijken om de groep echt te
zien vliegen.

Judith Scheepstra en Laudie Vrancken

Bronnen:
 Mawlana, le soufisme et la danse, Michel

Ramdon ;
 Programma van Al Tannoura Troupe for

cultural heritage;
 Workshop Soefidans van Sharie Parsipoor,

tijdens Cultural Duets;
 Dans en diversiteit/Traditie en vernieuwing,

Tilburg, vrijdag 28 november 2008;
 Wikipedia;

Film: Seventh Heaven, Egypte 2008.
Arabfilmfestival 2008.
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n De verdieping van Marjan, deel 2 m

In de vorige aflevering van De Verdieping werd de fundering gelegd voor een twee jaar durende
dansopleiding. In deze aflevering aandacht voor de diva’s van de oriëntaalse dans. Samen
hebben zij de buikdans gemaakt tot de dans, zoals wij hem nu in het westen kennen. Dit
verhaal zou je eigenlijk twee keer moeten lezen: een keer gewoon en een keer om alle filmpjes
te bekijken. Wacht daarmee niet te lang, want filmpjes op YouTube zijn vaak zó weer weg.

Les 3: filmdans Jaren 40 en 50
Deze les moet ik helaas missen door een fout
in mijn agenda. Stom en jammer, want de
Arabische filmgrootheden uit de jaren 40 en 50
passeren de revue en enige eerbied is hier wel
op zijn plaats. Deze danseressen hebben de
weg geëffend voor de buikdans zoals wij die
tegenwoordig kennen in het westen. In zekere
zin zijn zij de moeders van de moderne
buikdans.

Vóór de jaren 40 bestaat nauwelijks filmmate-
riaal over buikdans, waardoor diverse claims
nauwelijks na te trekken zijn. Zo zou deze
dansstijl, de zogeheten klassiek oriëntaalse
stijl - met haar verfijnde passen en armbewe-
gingen - sinds mensenheugenis en vogue zijn
geweest bij de vorstenhoven. Eerlijk gezegd
geloof ik dat niet. In buikdansland doen veel
mooie verhalen de ronde over oorsprong en
betekenis van het buikdansen die weliswaar
leuk zijn voor de pr, maar wetenschappelijk
gezien nauwelijks aantoonbaar. De buikdans in
de veertiger jaren, zoals die te zien was in
films en cabarets, vertoont absoluut Westerse
invloeden, zoals het tweedelige kostuum (een
Hollywood uitvinding), de sluier, het gebruik
van choreografie en passencombinaties die
rechtstreeks ontleend lijken aan Westers ballet
en Latijnsamerikaanse dans. Prachtig
voorbeeld hiervan is de legendarische Samia
Gamal, een vleesgeworden oriental fantasy die
mysterieus, sensueel en dromerig, met
wapperende sluiers en sierlijke armgebaren
door de gangen van het paleis zwiert. Haar
dans is soms wat hectisch en haar glimlach af
en toe wat over de top, maar ze danst zonder
meer betoverend en niemand kan zo charmant
pruilen als zij. Op YouTube zijn de nodige
filmpjes over haar te vinden, zoals dit
filmfragment uit Ali Baba:
www.youtube.com/watch?v=sH9bg79baA4 en
uit Afrita Hanem, waarin ze haar geliefde Farid
el Atrache een aantal moeilijke momenten
bezorgt:
www.youtube.com/watch?v=wRg8yO1cGbY .

Eveneens hartveroverend, maar van een
geheel ander kaliber, is Taheya Carioca. Deze
danseres, veel meer ladylike dan de
onschuldig-frivole Samia, heeft genoeg aan
een minimum aan passen en armgebaren, om

een verpletterende indruk achter te laten. Van
haar wordt beweerd dat de lucht zinderde, als
zij op het podium stond en dat geloof ik graag.
Taheya komt krachtig en zelfverzekerd over en
ook haar stijl van dansen is het bestuderen
(leve wederom Youtube) meer dan waard:
www.youtube.com/watch?v=xM_E3ca7Rs8 .
Samia en Taheya hebben één keer samen
gespeeld en gedanst in een film en natuurlijk
mag ook hiervan geen fragment ontbreken in
dit artikel:
www.youtube.com/watch?v=ZxBXd247img .

Mijn eigen favoriet is Naima Akef, misschien
omdat zij wars lijkt van enige kapsones en een
indrukwekkende techniek laat zien, zonder dat
ze daar echt moeite voor lijkt te doen. Haar
uitstraling is niet flirterig of zelfbewust, maar de
uitstraling van iemand die gewoon lekker danst
en daar erg van geniet, zoals in dit fragment:
www.youtube.com/watch?v=05waCGHTXoI .
Daarbij haalt ze soms kleine grapjes uit in haar
dans. In dit fragment combineert ze kekke
sprongetjes met een bijna clichématig staaltje
van oriëntaalse romantiek:
www.youtube.com/watch?v=vhHXVkHjO70 .

Les 4: jaren 70 en 80
Ik val met mijn neus in de boter: ik ben net
terug van een Egypte-reis, georganiseerd door
Laudie (Ahlem), waarin wij onder andere les
hebben gehad van de onvolprezen, buitenge-
woon charismatische Mona el Said. In deze les
doen we het nog eens dunnetjes over, want we
gaan de Arabische diva’s behandelen uit de
jaren 70 en 80 en Mona kan hierbij absoluut
niet ontbreken. In mijn eerste lesjaren heb ik
eindeloos video’s zitten kijken van oude
grootheden, onder wie dus Mona el Said. Ah,
die hipdrop, ai, die heupcirkel, als ik dát toch
eens kon. Ik heb de band zo vaak bekeken,
dat hij alleen nog maar strepen en vlekken
vertoont die ik uit mijn geheugen aanvul tot
een choreografie. Die heupcirkel heb ik
inmiddels geleerd en ik kan tegenwoordig
hipdroppen met de dikke Van Dale op mijn
hoofd, allemaal dank zij Mona. Enfin, dit is het
beruchte filmpje:
www.youtube.com/watch?v=2Gv4qQc4HKc .
Mona heeft een uitgesproken verleidelijke
manier van dansen, zonder ook maar een
ogenblik goedkoop of ordinair te zijn. Haar

http://www.youtube.com/watch?v=sH9bg79baA4
http://www.youtube.com/watch?v=wRg8yO1cGbY
http://www.youtube.com/watch?v=xM_E3ca7Rs8
http://www.youtube.com/watch?v=ZxBXd247img
http://www.youtube.com/watch?v=05waCGHTXoI
http://www.youtube.com/watch?v=vhHXVkHjO70
http://www.youtube.com/watch?v=2Gv4qQc4HKc
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uitstraling is eerder katachtig, mysterieus,
ongrijpbaar, sensueel, speels, trots en tempe-
ramentvol. In dit fragment doet ze, keurig
gekleed, een stokkendans en let dan vooral
even op het moment dat ze die haarversiering
van haar hoofd trekt. A-dem-be-ne-mend:
www.youtube.com/watch?v=2LaxBM_Do_0 .
In dit fragment zien we een aantal Mona-
bewegingen die we ook in de les oefenen: het
gebruik van handen en armen om bewegingen
te accentueren en uit te vergroten, het
huppelpasje, de heupcirkel. Tenslotte – om de
veelzijdigheid van deze danseres te etaleren –
hier nog een fragment waarin zij een drumsolo
doet en waarin ze even helemaal los gaat:
www.youtube.com/watch?v=AX7-9iu12hg .

Een ander idool van me is Fifi Abdo. Zij lijkt
een beetje op mijn vroegere schoolvriendin die
een figuur had gelijk een Griekse godin en een
huid als porselein. Ook hield ze van motorcros-
sen en vechtsporten en kon ze vijf mensen
tegelijk op een fiets vervoeren. Fifi Abdo is een
schoonheid die je niet in een donker steegje
wilt tegenkomen, als je ruzie met haar hebt. Ze
is speels en humoristisch, flirterig, frivool en
stoer. Haar dansstijl – die relatief ongecompli-
ceerd is - leunt aan tegen de volkse beledi en
haar specialisme is de shimmy, te zien in dit
filmpje, waarin de truc is om zo lang mogelijk
door te gaan met de shimmy terwijl de muziek
al is gestopt.
www.youtube.com/watch?v=tUwqHgLHwtQ .
In de les oefenen we een aantal typische Fifi-
gebaren, niet alleen de verraderlijke shimmy-
variaties en de eenvoudige handgebaren,
maar ook het frunniken aan het pak en aan de
haren, zoals te zien in dit filmpje
www.youtube.com/watch?v=gzXOqqLEVQY .
In de beledi is het gebruikelijk om een aantal
vrouwelijke archetypes uit te beelden. De
volgende fragmentjes zijn uit dezelfde show
waarin veelvuldig van pak wordt gewisseld en
waarin ze afwisselend een stoer
www.youtube.com/watch?v=ylSEKcEMNQc en
een luchthartiger type uitbeeldt
www.youtube.com/watch?v=z1Q77nLjXWs .
Tenslotte vond ik nog een filmpje uit Fifi’s
jonge jaren, waarin ze samen met Nagua
Fouad danst, waarmee meteen de overgang is
gemaakt naar de volgende danseres:
www.youtube.com/watch?v=_lEY-SrJLr4 .

Heel eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met
Nagwa Fouad. De schrijver Oscar Wilde
beweerde ooit over Amerikaanse vrouwen:
“They act as if they are beautiful, it’s the secret
of their succes”. Dezelfde neiging bekruipt mij
bij danseres Nagwa Fouad. Nagwa is een
echte diva, een podiumbeest pur sang en een

van de grootheden uit de zeventiger en
tachtiger jaren. Tegelijkertijd krijgt ze in de loop
van haar carrière – om mijn ogen althans – iets
lomps en onechts over zich. In dit vroege
filmpje, waarin ze nog heel naturel is, toont ze
heel overtuigend dat je wel degelijk op een
tafel kunt hipdrop-schoppen, zonder dat het
servies door de kamer vliegt:
www.youtube.com/watch?v=BzEC0GZxFs0 ,
In die zin is ze een inspiratiebron voor me.
Later worden de dansen ingewikkelder, de
kostuums flamboyanter en de decors
indrukwekkender. Nagwa schuwt het grote
gebaar bepaald niet, ze omringt zich door
olifanten
www.youtube.com/watch?v=hfCrAc36MHk ,
andere danseressen en veel toeters en bellen
www.youtube.com/watch?v=ZOj9oJWvESQ .
Helaas kon ik op YouTube niet het filmpje
vinden waarin ze zich in een gouden kostuum
en in een gouden koets het podium op laat
dragen. Indrukwekkend is het wel en eerlijk is
eerlijk. Het is een openbaring om tijdens de les
haar bewegingen te imiteren. Ik ga me er
groter, onaantastbaarder en diva-like door
voelen en zo’n indrukwekkend decor heeft ook
wel iets.

Zoals Samia Gamal en Taheya Carioca
tegenpolen zijn in de jaren vijftig, zo zijn Zohair
Saki en Nagoua Fouad dat in de jaren zeventig
en tachtig. Waar Nagwa tijdens een feestje op
de tafel springt om weinig elegant, maar heel
doeltreffend de show te stelen, zo stel ik me
Zohair voor als het verlegen meisje dat ergens
op de achtergrond onopvallend en wonder-
schoon staat te dansen, omdat ze de muziek
zo prachtig vindt. Zohair Saki is de girl next
door met de glimlach van een engel en heupen
als een guillotine. Haar bewegingen zijn
eenvoudig en haar dans geïmproviseerd.
Zohair Saki is een danseres waar mensen weg
van zijn of juist helemaal niet. Ik behoor tot de
eerste categorie. De magie en het mysterie
schuilt voor mij dan vooral in de manier waarop
ze opgaat in de muziek, alsof een deel van
haar wezen in hogere sferen vertoeft, terwijl
haar heupen juist ongelooflijk geaard en
krachtig zijn, zoals in deze twee filmpjes:
www.youtube.com/watch?v=6Rr1bstirUI en
www.youtube.com/watch?v=AbWs8F2nVjQ .
Typische Zohair Saki beweging zijn de scherpe
heupbeweging naar beneden, de camel en de
heupcirkel met gekruiste knieën, de rotatie met
het bovenlichaam en het zwaaien met het
haar. Het imiteren van die bewegingen tijdens
de les bracht mij in een introverte stemming,
wat inderdaad past bij een danseres die niet
zozeer het publiek loopt te behagen, maar
vooral de muziek vertolkt. Tijdens mijn

http://www.youtube.com/watch?v=2LaxBM_Do_0
http://www.youtube.com/watch?v=AX7-9iu12hg
http://www.youtube.com/watch?v=tUwqHgLHwtQ
http://www.youtube.com/watch?v=gzXOqqLEVQY
http://www.youtube.com/watch?v=ylSEKcEMNQc
http://www.youtube.com/watch?v=z1Q77nLjXWs
http://www.youtube.com/watch?v=_lEY-SrJLr4
http://www.youtube.com/watch?v=BzEC0GZxFs0
http://www.youtube.com/watch?v=hfCrAc36MHk
http://www.youtube.com/watch?v=ZOj9oJWvESQ
http://www.youtube.com/watch?v=6Rr1bstirUI
http://www.youtube.com/watch?v=AbWs8F2nVjQ
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speurtocht op het internet kwam ik nog dit
juweeltje tegen: Zohair op 18 jarige leeftijd:
www.youtube.com/watch?v=5pEbogQUM-g .
Mooi toch…

Les 5 Arabische pop en Cairo style
Tot en met de jaren 80 hebben de Arabische
buikdanseressen ieder een uitgesproken eigen
signatuur en uitstraling en ook hun
bewegingsrepertoire is min of meer uniek. Na
de jaren 80 komt daar een kentering in. Het
toneel verplaatst zich – door allerlei politieke
en sociale ontwikkelingen waardoor het voor
buikdanseressen steeds moeilijker wordt om
aan de bak te komen – steeds naar Westerse
landen, met name Amerika. Daardoor neemt
het aantal diva’s drastisch af. Daarnaast gaan
buikdanseressen steeds vaker elkaar imiteren,
zodat een zekere uniformiteit optreedt.

De ongetwijfeld meest geïmiteerde danseres
op dit moment is Dina:
www.youtube.com/watch?v=3a5Gaoib3Wg .
Zij is vertegenwoordigster van de zogenaamde
Cairo-stijl, een extraverte dansstijl, waarbij veel
nadruk ligt op expressie en spelen met je
publiek en op uiterlijk schoon. De kleding is –
binnen de door de overheid gestelde normen -
vaak uitgesproken sexy (strakke lycra met
splitten en gespen op strategische plaatsen)
en waar moeder natuur minder scheutig is
geweest, biedt plastische chirurgie uitkomst.
Voor de bewegingen geldt: less is more. Het
gaat er niet om hoeveel je doet, maar hoe je
het doet. Dat klinkt wellicht alsof het heel
gemakkelijk is, maar schijn bedriegt. Tijdens
de les oefenden wij een aantal bewegingen en
dat was hard werken. Probeer maar eens een
aantal snelle hipliften te maken met gestrekte
knieën of een verticale acht terwijl je
afwisselend je buikspieren intrekt en loslaat of
een borstcirkel die overgaat in een camel,
buitengewoon vermoeiend allemaal.

Ik heb nader kennis gemaakt met de Cairo-stijl
tijdens de eerder genoemde Egypte-reis. We
kregen les van danseres Diana
www.youtube.com/watch?v=rrQ6NAEvREU en
de kans om een optreden van Randa Kamel
mee te maken. Deze rijzende ster is een ware
belevenis om te zien. Tijdens een optreden

met orkest, waarbij ze vier keer met een ander
pak opkwam, toonde ze zich als een creatieve
danseres die wel degelijk in staat is om haar
eigen stempel te drukken op de buikdans. Het
is zeker de moeite waard om verder te zoeken
op Youtube, maar is hier alvast een voor-
proefje:
www.youtube.com/watch?v=iLy1xe35eoE .

Een andere danseres die alweer decennia lang
meegaat en die mijns inziens niet onbesproken
mag blijven, is Lucy. In dit filmpje is te zien hoe
ze met het publiek speelt en wat uitstraling
allemaal vermag.
www.youtube.com/watch?v=wj0qV47Ycjc .

Over de Cairo stijl wordt wel eens beweerd dat
hij vooral bestaat bij gratie van veel bloot en
siliconen. Speciaal voor de critici geef ik graag
als toegift dit filmpje van Dina in een keurige
blauwe jurk:
www.youtube.com/watch?v=CcghWy7pWms .

Wordt vervolgd.

Marjan Kleinen

Vervolg van bladzijde 13

Conclusie
De meeste danseressen balanceren tussen
werk en dans, twijfelen over hun eigen kunnen
of zijn zich onbewust van hun beperkingen.
Het is prettig om te weten dat ook danseressen
wier leven in het teken van dans staat, met
deze afwegingen worstelen. Bovendien besef
ik dat er meer is dan dans. Geniet van wat je
nu hebt, groei waar mogelijk en houd je ogen
open voor de toekomst.

Rosanne Pouw

http://www.youtube.com/watch?v=5pEbogQUM-g
http://www.youtube.com/watch?v=3a5Gaoib3Wg
http://www.youtube.com/watch?v=rrQ6NAEvREU
http://www.youtube.com/watch?v=iLy1xe35eoE
http://www.youtube.com/watch?v=wj0qV47Ycjc
http://www.youtube.com/watch?v=CcghWy7pWms
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n Verliefd op alles m

Tijdens een dansreis naar Egypte in november 2008 nam dansdocent Ahlem haar leerlingen
mee voor een workshop bij de befaamde Mona El Said. Samen met de redactie van Raqs wa
Risala greep zij die gelegenheid aan om Mona te interviewen. Over haar liefde voor de dans,
haar leerlingen en haar publiek. Over het hebben van een eigen stijl en de ingrediënten voor
een goede danseres.

Mona Ibrahim Wafa werd geboren in het
zuiden van de Sinaï in een dorp dat de naam
‘Ogen van Mozes’ draagt. Haar ouders komen
oorspronkelijk uit de Oase Musa in de Sinaï.
“Ik was de eerste artieste in de familie. Verder
waren er geen muzikanten of dansers. Ik
begon te dansen toen ik acht of negen jaar
oud was, maar heb nooit les gehad. Ik heb
mijn stijl helemaal zelf ontwikkeld. Het was een
gave van God”. In 1967, tijdens de oorlog
tussen Egypte en Israël, verhuisde Mona met
haar moeder en zusjes om veiligheidsredenen
naar Cairo. Daar kwam Mona in aanraking met
het artiestencircuit.

Op een avond ging ze met een vriendin naar
een populaire discotheek en danste daar op
Mustapha, Mustapha en werd gespot door
Anwar Amar, de eigenaar van de Sahara City
Nightclub. Hij vroeg haar of ze professioneel
danste en toen ze zei van niet, zei hij: “Je zou
wel professioneel moeten dansen, want je
danst goed en je ziet er goed uit”. De bekende
zangeres Leila Murad zat bij hem aan tafel en
die zei tegen haar: “Je moet dansen, want je
bent artistiek. Trouw niet, ga niet thuis zitten.
Je moet dansen, je bent een artieste”. Zo is het
begonnen.

Mona begon als dertienjarige op te treden in
Sahara City. Toen haar vader, die nog in Suez
woonde, dit hoorde, dreigde hij van haar
moeder te zullen scheiden. In 1973 verhuisde
zij samen met haar moeder naar Libanon,
waar ze tot 1975 danste in Casino Lebanon.
Op haar website www.mona-elsaid.com staat
vermeld dat zij moest vluchten voor de woede
van haar vader - een ouder interview spreekt
zelfs van dreiging met moord -, maar bij
navraag ontkent ze dat ten stelligste: “Mijn
vader had liever dat ik mijn opleiding afmaakte
en arts of ingenieur werd, omdat dat in die tijd
borg stond voor een goede toekomst”. Mona
heeft een tijd lang haar moeder en haar zusjes,
die bij haar inwoonden, onderhouden. “Mijn
moeder heeft me geholpen om te doen wat ik
wilde”.

Daarna verhuisde Mona naar Londen, waar ze
in 1979 eigenares werd van een nachtclub. Na
een tijd lang regelmatig tussen haar clubs
Cairo en Londen heen en weer te hebben

gereisd, vestigt ze zich in 1985 definitief in
Cairo.

Tegenwoordig geeft ze de voorkeur aan haar
woning in Hughada, waar ze om gezondheids-
redenen een groot deel van het jaar verblijft.
Ze treedt nu zelf niet meer op maar geeft
lessen en workshops in Egypte en in het
buitenland.

Geen professional?
Mona zegt van zichzelf dat ze geen
‘professional’ is. Als we daarop verbaast
reageren, vertelt ze ons wat zij daaronder
verstaat. “I don’t know how to deal. I find it
difficult to sell myself”. Een probleem waar wel
meer danseressen mee worstelen, maar dat
Mona er in elk geval niet van weerhouden
heeft een wereldsterrenstatus te krijgen.

Zijn je optredens gechoreografeerd of
geïmproviseerd?
“Voor het begin en het einde van mijn optreden
bedenk ik een choreografie en daar houd ik me
ook aan, want begin en eind moeten sterk zijn.
Daar tussenin improviseer ik”. Leerlingen leert
Mona wel een complete choreografie. Ook
geeft zij choreografie adviezen aan collega’s.

http://www.mona-elsaid.com
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Inspiratie voor choreografieën haalt Mona uit
de muziek. Soms komt die als een soort van
bericht in haar slaap.

In jouw tijd had iedere danseres een compleet
eigen stijl, maar tegenwoordig lijkt iedereen op
Dina. Wat vindt Mona daarvan?
“We leven in een tijd dat iedereen het druk
heeft. Het is gemakkelijker en sneller om de
stijl van een ander over te nemen dan om er
zelf een te ontwikkelen. Dina begon bijvoor-
beeld te dansen als Mona. Dan zeg ik: Ga naar
iemand toe om je eigen stijl te maken. Dans
niet zoals ik, wees geen tweede Mona”.

“Ieder mens wordt geboren met een stijl. Mijn
stijl, dat ben ik. Op het podium ziet mijn publiek
iemand anders, iemand die sterker is. Die zien
ook de mensen aan wie ik lesgeef. Ik houd
veel mijn leerlingen, ik geef liefde en energie
aan mijn publiek. Als ik problemen heb, dan
berg ik die op, ik neem ze niet mee op het
podium”. Inderdaad maakt de kalm bespiege-
lende Mona die nu met ons zit te praten een

heel andere indruk dan de bruisende danseres
van daarnet, met haar spannende combinatie
van trage sensualiteit en knallende power.

Wat zijn de ingrediënten voor een goede
danseres?
Ondanks haar faam lijdt Mona naar eigen
zeggen “een eenvoudig bestand, zonder luxe.
Het leven is kort. Het belangrijkste is met liefde
en met vrede te leven. Dansen is een gave van
God. Je moet vrede hebben met God, met het
goede en het kwade dat God je brengt. Je
moet werken aan jezelf. Je moet goed voor
jezelf zorgen en er altijd verzorgd uitzien: je
lichaam, ja haar, je make-up en je kleding. Je
moet thuis oefeningen doen, veel oefenen met
dansen, goed naar de muziek luisteren. En
een goede stijl ontwikkelen. Je moet verliefd
zijn op alles”.

Karakteristieke danspassen
Zoals gezegd ontwikkelde Mona een geheel
eigen stijl, met dansbewegingen die je bijna
geen andere danseres ziet doen. Samen met
de andere deelneemsters hebben we de dag
na de workshop een aantal van deze
bewegingen nog eens de revue laten
passeren:
 De ‘horse step’: met één gestrekt been de

grond aantikken, terwijl je bekken naar
voren kantelt. De armen zijn naar boven
gestrekte armen met de handpalmen naar
binnen;

 De Spaanse stap: rechtop staan, met één
been naar achteren gestrekt en op de
tenen. De hand van de bijbehorende arm
bevindt zich ter hoogte van de heup en de
tegenovergestelde arm is omhoog gestrekt
(zie de foto). De beweging ontstaat
doordat de hiel van het achterste been
naar beneden gaat.

 De grote heupcirkel, waarover in dit blad al
vaker is geschreven. Belangrijk bij het
opkomen is dat het achterste been het
meeste werk doet;

 De kleine arabesk: op de tenen staan en
met één been en voet gestrekt naar
achteren een kleine draai maken richting
het standbeen. Het gestrekte been komt
niet naar voren en passeert het standbeen
dus niet. Hierdoor kun je met de volgende
stap beide kanten op, in tegenstelling tot
de meer ‘klassieke’ arabesk, waarmee je
eigenlijk alleen maar de kant van het
standbeen op kunt draaien;

 De dramatische dip naar achteren: één
knie optillen, terwijl bovenlichaam en hoofd
naar achteren worden gegooid. De armen
worden daarbij in een hoek van 45 graden
naar achteren gestrekt;
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 De halve heupcirkel. Deze zie je bij wel
meer danseressen, maar niet zo spannend
als bij Mona. Dat komt waarschijnlijk door-
dat zij heel bewust een hele heupcirkel
maakt, maar dan in een D vorm in plaats
van een O, waarbij het voorstel deel rond
is en het achterste deel een rechte lijn;

 De omgekeerde camel: sinds Shakira
geen unieke beweging meer, maar
buikdanse-ressen zie je hem toch niet
vaak doen. De golfbeweging gaat van
beneden naar boven, in tegenstelling tot
de gewone camel, die van boven naar
beneden golft.

 De gedraaide heup-op: een stap naar
voren doen, de grond aantikken en heup
optillen, waarbij de heupen en voet
loodrecht op de looprichting staan.

 Bij het maken van een draai de armen niet
kruisen voor de borst, maar ‘horizontaal’
houden. Volgens Mona ‘duw’ je als het
ware de lucht weg met je armen (zie
hiernaast op een still van één van haar
dvd’s).

 Armen naar achteren strekken. Tijdens het
lopen, bijvoorbeeld bij de entree, de armen
in een hoek van ongeveer 45 graden naar
achteren gestrekt houden.

 Verder is Mona heel goed in het spannend
en verleidelijk bewegen met één schouder.

Sterke schouders en mooie taille
Dan heeft Mona nog een paar oefeningen die
ze zelf graag doet en aan alle danseressen
aanbeveelt:
 Rollen met de schouders, naar voren en

naar achteren, tegelijk of om en om. Voor
mooie, sterke schouders;

 Met armen boven het hoofd gestrekt, de
handen in elkaar gehaakt met de palmen
naar boven, van links naar rechts
bewegen. Goed om een mooie taille te
krijgen;

 Met gestrekte armen naar voren buigen,
zodat je rug een recht horizontaal vlak
wordt.

Judith Scheepstra en Laudie Vrancken
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n Ibrahim Akef m
Een jaar of 15 geleden hoorde Peter Verzijl voor het eerst over Ibrahim Akef, een volle neef van
de bekende en vroeg overleden danseres Naima Akef (1929-1966) wier dansen en
acteerprestaties in films zoals Aziza en Tamrhenna in het collectieve geheugen van de
Egyptenaren zijn gegrift. Rond zijn naam heerste veel geheimzinnigheid. Er was weinig over
hem bekend, hij was moeilijk te traceren, deed niets om in de publiciteit te komen, maar
iedereen die les van hem had gehad, roemde zijn dansvermogen en zijn kunde de muziek te
interpreteren. Reden voor een nader onderzoek.

Ibrahim Akef werd in 1928 geboren in de
bekende circusfamilie Akef en trad daarin op
als acrobaat (ook zijn nichtje Naima trad als
meisje op als circusartieste). Later werkte hij
als choreograaf voor films, werkte aan
vernieuwingen in de oriëntaalse dans en
bracht dit over op danseressen als Naima
maar ook op Fifi Abdo en Dina, zijn bekendste
pupil. Maar zoals gezegd, meestal achter de
schermen.

Veel danseressen hebben geprobeerd les van
hem te krijgen maar zijn relatieve onvindbaar-
heid werkte niet altijd mee. Zo ook in het geval
van de Italiaanse danseres Paola Zilliotto. Zij
hoorde eind jaren 80 voor het eerst over
Ibrahim en wist ook niet hoe met hem in
contact te komen. Totdat ze hoorde dat hij
lesgaf in een nachtclub in het centrum van
Cairo. Toen Paola erheen ging bleek de club
echter al gesloten te zijn en was er geen spoor
van Ibrahim. Paola bleef Cairo bezoeken voor
lessen en bleef naar wegen zoeken om de
mysterieuze dansleraar te ontmoeten.
Tevergeefs. Ze kwam zelfs in contact met een
man die haar liet kennismaken met een
dubbelganger van Ibrahim. Met de wetenschap
dat de inmiddels bekende Dina bij Ibrahim les
had gehad probeerde ze het via de manager
van Dina. Maar hoe zou ze deze man moeten
bereiken? Het hoofd van de telefooncentrale
van haar hotel zou haar wel kunnen helpen,
zeker als ze daarvoor wilde betalen. Ze
beloofde hem een bedrag dat een

verdubbeling van zijn maandsalaris zou zijn.
De man belde diverse nachtclubs, kwam
achter het telefoonnummer van Dina’s
manager en op een ochtend vond Paola het
nummer van de neef van Ibrahim Akef naast
haar ontbijtbordje.

Op afspraak was de nachtclub waar ze Akef
zou ontmoeten voor één keer open en wachtte
Paola, gezeten in een enorme leunstoel, op de
oude meester. Ze schrijft: “En toen zag ik
tegen het licht de schaduw van een man, hij
rookte en kuchte tegelijk en het leek alsof hij bij
iedere kuch in tweeën zou breken, hij kwam
glimlachend naar me toe en zei ‘Ik ben Ibrahim
Akef’. Ik dacht eerst dat het weer een
dubbelganger zou zijn maar door de twinkeling
in zijn ogen wist ik dat dit hem moest zijn”. Ze
spraken een bedrag af voor lessen en besloten
een week lang 4 uur per dag te werken.

Ibrahim luisterde naar de muziek die Paola had
meegenomen, maar na een paar seconden
ging de muziek al uit, omdat hij de opname niet
artistiek genoeg vond. Hij rommelde in een
stapel stoffige cassettebandjes, haalde er een
bandje zonder hoesje uit en zei: “op deze
muziek moet je dansen”.

Paola vermeldt dat de uren die ze met hem
doorbracht in het lokaal op de bovenste
verdieping van de nachtclub omvlogen en ze
verbaasde zich steeds weer over de breekbare
man met nog maar enkele tanden in zijn mond,
die zelfs nog rookte als hij aan het dansen
was. In het lokaal waren geen spiegels.
Daarom danste hij voor haar en soms met zijn
rug naar Paola toe, waarbij hij aan het
geschuifel van haar voeten hoorde of ze uit de
maat danste. Hij wilde niet gefilmd worden, dus
ze moest hem extra scherp observeren. Zeer
verbaasd was ze toen hij haar op een dag
vertelde dat hij toch gefilmd mocht worden
toen ze niet uit een choreografie kwam. De
dagen waren intensief, maar Paola schreef: “’s
Avonds ging ik terug naar het hotel met zere
benen maar met mijn hart in de hemel”. Jaren
later was Paola blij dat ze les had genomen bij
Ibrahim: “ik denk dat geen enkele andere
leraar ooit zijn plaats kan innemen”.



Raqs wa Risala, nummer 8, maart 2009, blz. 25

Jammer genoeg vermelden veel danseressen
die les bij hem hebben gehad niet dat ze hun
choreografie van Ibrahim Akef hebben geleerd.
Of zij hebben de credits gekregen voor hun
muziekinterpretatie terwijl het eigenlijk niet hun
interpretatie was, maar die van Ibrahim. Ook
hebben danseressen die hem nooit ontmoet
hebben zijn naam in hun cv gezet. Uit een
verslag van Donja Nedjiba over een Egyptisch
dansfestival in 2000, waarin Dina Ibrahim weer
ontmoette, blijkt hoeveel respect Dina had voor
haar oude leraar. Ze schrijft dat de lessen van
Ibrahim Akef druk werden bezocht. Toen hij
ineens in Dina’s workshop verscheen,
armoedig gekleed en met zijn onafscheidelijke
sigaret in de mond, straalde hij van oor tot oor
bij het zien van zijn pupil. Onder de kreet
“Ibrahim!” was Dina van de bühne gesprongen
waarop ze lesgaf en hem om de hals
gevlogen. Ze verklaarde erg nerveus te zijn
geweest toen hij haar workshop volgde: “Als
Ibrahim in de zaal is tijdens mijn workshop, kan
ik geen stap meer onderwijzen”. Kort na 2000
kon Ibrahim Akef door zijn broze gezondheid
geen les meer geven. Hij stierf op 9 maart
2006.

Danseres Juliette Ubersfeld, die zich
bezighoudt met fundamentele vragen over het
doorgeven van de kennis over authentieke
dans, schreef dat met zijn dood weer een
belangrijke schakel met het dansverleden was
afgebroken. Ze heeft een dansproductie
gemaakt waarin ze eer betoont aan de man die
wellicht net zo goed was als Mahmoud Reda of

Mohammed Khalil (choreograaf van Nagwa
Fouad) maar nooit de erkenning daarvoor
heeft gekregen.

Wat is er nog aan filmmateriaal over van de
oude choreograaf? Niet veel gezien zijn
weerstand om gefilmd te worden, maar ook
gezien zijn status in de Egyptische danswereld
die niet zo hoog was als bijvoorbeeld de eerder
genoemde choreografen. Toch is er jaren
geleden een documentaire gemaakt over
danseres Lucy die te zien is geweest op de
zender Arte met daar in beelden waarin
Ibrahim Akef lesgeeft aan een onbekende
danseres. Op YouTube zijn twee heel korte
filmpjes te zien van Ibrahim: eentje gefilmd
door Paola Zilliotto en eentje van hem samen
met de Egyptische actrice Nabila Abeid in de
film Al Rakasa wa syasse (De danseres en de
politicus). Zowel de documentaire als de
filmpjes op YouTube laten beelden zien van
een oudere breekbare man die heel subtiel
maar met heel zijn hart de muziek weergeeft,
alsof de dans zijn leven was. Waarschijnlijk
was dat ook zo.

Peter Verzijl

Bronnen:
www.worldbellydance.com/pics/Ibrahim-Akef1.jpg,
Hommage to Ibrahim Akef, by Paola Ziliotto
Boudress
www.mabeloctobre.net, Donja Nedjiba, Festival of
the Pharaos, in Halima, Fachzeitschrift fur
orientalischen Tanz, nr.1 2000

http://www.worldbellydance.com/pics/Ibrahim-Akef1.jpg
http://www.mabeloctobre.net
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n Agenda m

maart 2009
1 10:30 -

16:30
Sociaal-cultureel
Centrum Den
Durpsherd, Den
Durpsherd 61,
5258 KB Berlicum
(bij Den Bosch)

BBN studiedag
Sena: baladi gestructureerd
aanbieden aan je leerlingen.
Laura Maria de Gaspari: de
vroege baladi, dansant en
informatief. Ahlem, academische
danstechnieken en buikdans-
choreografie in het theater

De studiedagen zijn alleen
toegankelijk voor leden van de
BBN. Opgave en verdere
informatie via het Secretariaat:
Roos Belinfante 035-6838767
of buikdansbond@gmail.com

6 19.30 -
21.30

Amsterdam-Oost Darbuka spelen: Buikdansritmes
Op vrijdagavonden 6 maart, 3
april, 8 mei en 12 juni 2009.
€25,-.
De workshops zijn los te boeken,
maar horen als reeks bij elkaar.
Voor wie zelf darbuka wil leren
spelen organiseert Shaheen een
reeks workshops. Daarin leert de
ervaren darbukaspeler Corzas
leert je in een kleine groep
verschillende Orientaalse ritmes,
waaronder ayyub, tchiftetelli,
masmoody, maqsoum, baladi,
malfoof, karsilamar, fellahi etc.

Shaheen : 020 -6868677
www.buikdanslijn.nl

6 Vredenburg
Leeuwenbergh

Haytham Safia bengt muziek van
Fairuz, Umm Kulthum en
Mohammed Abdel Wahab in
samenwerking met Nisreen
Kadrih.

www.vredenburg.nl

7 9:00 Bella Boutiek in
Gent

Met Sena naar Bella Boutiek
Bella Boutiek in Gent is hét adres
voor prachtige kostuums,
zwierige belts en dingen waarvan
je gewoon niet zonder kunt.
Vertrek om 09:00 uur vanaf
McDonald’s in Spijkenisse.

Van te voren gaarne
aanmelden bij
Sena 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

7 19:30 -
23:00

Theater de
Regentes,
Den Haag

Dance for Love
In deze Indiaas getinte dans-
voorstelling neemt KamalRoshan
u mee in de ongrijpbare wereld
van ‘de emoties der liefde’. Een
geheel van wervelende dans-
acts, toneel, pakkende (live)
liederen en schitterende
kostuums brengt u het verhaal
van de eigenzinnige Ray en de
hoopvolle Maya. € 15

www.danceforlove.nl

7 10.00 -
12.30

Midushi,
Roggestraat 44
Apeldoorn

Klassiek Egyptisch met Farouq:
Een kennismaking met deze
verfijnde en elegante dansstijl uit
de jaren 40 en 50. Ik ga in op
karakteristieke bewegingen en
het lichaamsgevoel dat bij deze
stijl hoort
€30. niveau vanaf halfgevorderd

Info en opgave: Sheila Meijers,
sheila@helingnieuwestijl.nl

8 12.00 -
14.30

Amsterdam Workshop The Power Of Grace
Perzische dans is nog niet zo
bekend in Nederland. Tijdens
deze workshop gebruiken we de
klassiek Perzische dans en
muziek om een divers scala aan
gracieuze armbewegingen te
ontdekken. Je leert het geheim

Elpida3@gmail.com

mailto:buikdansbond@gmail.com
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.vredenburg.nl
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
http://www.danceforlove.nl
mailto:sheila@helingnieuwestijl.nl
mailto:Elpida3@gmail.com
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van de sublieme en verfijnde
handenbewegingen. Na de
workshop kan je meer dynamiek
en diversiteit in je bewegingen
aanbrengen door het gebruik van
de drie ruimte vlakken.
Voor dansliefhebbers die willen
kennismaken met een nieuwe
oriëntaalse dansstijl en of
bewegers die een nieuwe
dimensie in hun bewegingstaal
willen toepassen.

8 13.00 –
15.00
en
15.30 –
17.30

Sophies Palace,
troonzaal,
Bemuurde Weerd
O.Z 13, Utrecht."

Workshop Arya (Salimpour
techniek en zills) te Utrecht.
Er zijn 3 workshops: 8 maart, 24
mei en 7 juni.
De Salimpour techniek staat o.a.
bekend om discipline, strakke
isolaties, layering en zills. Je
vergroot je kracht, flexibiliteit en
bewegingsrepertoire met nieuwe
oefeningen, combinaties en
verdieping van je huidige kennis!
In de workshops Zills gaan we de
diepte in met zills patronen en
hoe je deze op je eigen
danspassen kan toepassen.
Voor elk niveau. De workshops
zijn opgezet als serie maar ze
zijn ook los te volgen.
€27,50, 2 op 1 dag samen €45,-,
serie van 3 €70,-, serie van 6
€125,-

Arya 06 - 14 24 64 91
030- 25 44 018
www.arya.nu

8 14:30 -
16:00

Hoyledestraat 38
Rotterdam

Henna workshop/kaarsen
versieren
Kosten: € 12,50
Leren om een henna versiering
te zetten? Dat kan! In deze
workshop ga je oefenen door
eerst een kaars te versieren!

www.hennaversiering.come2me.nl

10 19:00 -
22:00

Rotterdam zuid,
Slinge 303

AnyBody Move viert 1 jarig
bestaan!
€ 20,-
Workshop door Farouq, lekker
vrijdansen, show door de Baladi
Group en Mahdy Emara!

www.anybodymove.com

13
-
15

Brussel
Show on Saturday
14/03/2009 at the
Centre Culturel de
Woluwe St Pierre
Workshops from
13/03 to 15/03 at
the Stadium Sport-,
Fitness and
Lifestyle Center in
Brussels-
Molenbeek

9th Ya Salam Festival under the
Artistic Direction of Prof Dr
Hassan Khalil, Cairo
We are happy to present this
year at the Festival the great
Oriental Dancer Mayodi (Maroc/
France), named as the star of the
stars, the lovely Dalila (Italy
/Egypt), the new dance star in
Cairo (www.dalila-oriental.com),
Nigma (Spain) a multi talent:
precise technique and creativity
in Sharqui, Shaabi and in Tribal
(www.nigmabellydance.com),
Mahmoud Moustapha &
Cairusan (Egypt/Germany),
Egyptian Folklore with heart &
charme.
The End of the project show with
the stars of Prof Dr Hassan
Khalil’s Teacher Trainings

The complete program now
online. Look under Festival at
www.nuriyya.com

http://www.arya.nu
http://www.hennaversiering.come2me.nl
http://www.anybodymove.com
http://www.dalila-oriental.com
http://www.nigmabellydance.com
http://www.nuriyya.com
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Course: the Heydays of the
Egyptian Cinema and Musical
comedies, Hommage to Samia
Gamal, Tahia Karioka, Naima
Akeef.

14
-
15

Stuttgart Orient Festival Stuttgart
March Workshops and Galashow
Show with Leyla Jouvana,
Serkan, Shahrazad, Ashraf
Hassan, Leyla Nahrawess and
many more.
Serkan Workshop Sunday 15th
March 10:00-12:00 “Drum Solo

http://orientfestivalstuttgart.de

15 14.00 -
17.00

Studio 7,
1e Nassaustraat  7,
Amsterdam

Buikdans Workshops met Dunya
Klassiek Egyptisch
€35,- (€65,- voor 2 workshops,
zie 29-3)
Vanmiddag dansen we op de
muziek ´Alf Leyla wi Leyla´ van
de CD Jahlila´’s Raks Sharki 3
(oorspronkelijk van Oum
Kalthoum).
We doen dit met een deel-
choreografie waar binnen ruimte
is om zelf de muziek individueel
in te vullen. Er zal veel aandacht
worden besteed aan de stijl,
armen, handen en gevoel.
Meenemen; wijde rok en sluier.

dunyaada@email.com
020-6169178
www.buikdans.nl

15 13:00 -
16:00

Laetana`s
Bellydance World,
Hoogstraat 105A,
Eindhoven

Workshop Oum Kalhoum en
Mohamed Abdel Wahab door
Caroline Nuijts
Voor wie meer kennis op wil
doen van de Arabische muziek,
aandacht wil geven aan emotie
in de dans en wil leren over twee
van de belangrijkste grootheden
uit de Arabische muziek. Deze
workshop biedt een brede kijk op
het werk en leven van Oum
Kalthoum, haar samenwerking
met Mohamed Abdel Wahab en
hun nog steeds voelbare invloed
op de Arabische muziek. Niet
alleen gericht luisteren naar
muziek en kijken naar
filmfragmenten; ook dansen in
combinatie met gebruik van je
expressie en inlevingsvermogen
zijn onderdelen van deze
workshop. €37,50 inclusief thee
en versnaperingen

Laetana
040-2434968 / 06-10475079
laetana@gmail.com
www.laetana.com

15 13:30 -
16:30

Omar Smids dance
center,
Ampèrestraat 6
Leeuwarden

Workshop Yazila (sluierdans en
Moorse dans)
Kosten: 30,-
Nivo: Enige buikdanservaring
gewenst, neem sluier mee

Aanmelden bij Lisa
Kraayenhagen,
lalisa@home.nl
0513 434399 \ 06 10639094
www.lalisa.nl

15 13:00 -
15:00

Buurthuis Ons Huis
Harnjesweg 65
Wageningen

Workshop Percussie met Letty
Vos
€ 20

www.buikdansereslauri.nl
buikdansereslauri@yahoo.com
of 06-49848989

21 De Oude Viltfabriek
Arnhemseweg 47
Amersfoort
www.deoudeviltfabr
iek.nl

Workshop/vrijdansavond
Tijdens de workshops zijn alleen
vrouwen welkom, tijdens de
vrijdansavonden mannen en
vrouwen.
Prijs voor het vrijdansen is €4,50

www.gunesh.nl
0618360485

21 13.30 - De Regentes, Workshops met Yousri & Ahlem,  Ahlem

http://orientfestivalstuttgart.de
mailto:dunyaada@email.com
http://www.buikdans.nl
mailto:laetana@gmail.com
http://www.laetana.com
mailto:lalisa@home.nl
http://www.lalisa.nl
http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://www.gunesh.nl
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15.30 Weimarstraat 63,
2562 GR Den Haag

Workshop Yousri
Yousri is een Egyptische danser
en choreograaf uit Alexandrië
met veel gevoel voor theater, die
veel kracht en expressie in zijn
dansen verwerkt. In deze
workshop leer je een korte
speelse choreografie à la Yousri.
€25,- per workshop
Niveau: halfgevorderd/gevorderd

laudie@planet.nl
ahlem@buikdans.nl
06-46225767
www.buikdans.nl

21 16.00 -
18.00

De Regentes,
Weimarstraat 63,
2562 GR Den Haag

Workshops met Yousri & Ahlem,
Workshop Ahlem
Ahlem is een elegante danseres,
die als choreografe nieuwe we-
gen bewandelt om de oriëntaalse
dans te verrijken met elementen
uit andere disciplines. Je leert
een halfchoreografie in een mix
van oriëntaalse dans en
experiment.
Aansluitend vanaf 19.00 uur,
voor de liefhebbers en op eigen
kosten, diner in Restaurant
Topkapi, Scheveningen
€25,- per workshop
Niveau: halfgevorderd/gevorderd

Ahlem
laudie@planet.nl
ahlem@buikdans.nl
06-46225767
www.buikdans.nl

21 14:00 -
16:00

Copacabana,
Overakkerstraat
190, Breda

Workshop Introductie Arabische
buikdans en Turkse buikdans
€20

www.buikdansereslauri.nl
buikdansereslauri@yahoo.com
of 06-49848989

22 10:30 -
12:30

Copacabana,
Overakkerstraat
190 Breda

Workshop Turkse zigeunerdans
'Karsilamas'
€ 20

www.buikdansereslauri.nl
buikdansereslauri@yahoo.com
of 06-49848989

27
-
29

Rotterdam Unmata & Mira Betz Hafla
With Unmata, Mira Betz, The
Uzume, Serkan and many more!

http://the-uzume.com
the.uzume@gmail.com

29 14.00 -
17.00

Studio Singel,
1e nassaustraat 7,
Amsterdam

Workshop Spaans-Arabische
Dans met Dunya
De Arabische invloed in Spanje
heeft ook zijn sporen nagelaten
in de flamenco. De Oriëntaalse
en Spaanse dans hebben zich
langs eigen weg ontwikkeld maar
de laatste jaren zoeken
danseressen uit beide disciplines
weer naar deze oude verbanden
en overeenkomsten. We dansen
op de muziek Ai Aiam Andalus
van de CD Oriental Fantasy nr. 7
van Beate en Horacio.
Meenemen: wijde rok.
€35,- (€65,- voor 2 workshops,
zie 15-3).

dunyaada@email.com
020-6169178
www.buikdans.nl

29 10:00 Dancemasters
Verspaandonk,
Kloosterdreef 84 in
Eindhoven

Benelux Kampioenschap
buikdans
Na de geslaagde Kampioen-
schappen Nederland op 5
oktober 2008, organiseren
Dancemasters Verspaandonk en
Safira Bellydance onder de vlag
van de IDO de Buikdans
Kampioenschappen Benelux.
Een mooie gelegenheid om;
kennis te maken met
danskampioenschappen,
kampioen Benelux te worden en
u voor te bereiden op de
Landelijke Kampioenschappen

www.ido-holland.com

mailto:ahlem@buikdans.nl
http://www.buikdans.nl
mailto:laudie@planet.nl
mailto:ahlem@buikdans.nl
http://www.buikdans.nl
mailto:laudie@planet.nl
http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://the-uzume.com
mailto:the.uzume@gmail.com
mailto:dunyaada@email.com
http://www.buikdans.nl
http://www.ido-holland.com
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29 14.00 –
17.00

Arthouse,
Woestijgerweg 139
Amersfoort

Buikdansworkshops verfijnde
techniek voorjaar 2009 door
Maaike Prüst, als dansdocent
gespecialiseerd in lessen en
workshops verfijnde techniek: het
wijze aanleren van de kleinste
isolaties in het buikdansen.
De 4 workshops zijn afzonderlijk
te volgen en zijn geschikt voor
beginners en gevorderden.
29-3: Borstbewegingen,
(staccato) camels e.a.
Beheersing van de kleine
borstisolaties geeft een grote
gevoeligheid aan je dans. Maar
je leert ook de grotere
borstbewegingen en (staccato)
camels die spectaculair zijn om
in je dans te verwerken.

€ 30 voor 1 workshop, € 57,50
voor 2 workshops*, € 85 voor 3
work-shops*, € 112,50 voor 4
workshops*. (* bij betaling
vooraf van het hele bedrag).

Verdere info en opgave bij
Maaike, tel 06 – 12523081
(tussen 14.00 – 22.00u.) of kijk
op www.bellydanz.com

29 De-Ingang Gent
Belgium

Workshop from Yasmina
Andolus style Belly Dance.

info@serkan.be

29 Beautydag met Sena 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

april 2009
3 19.30 -

21.30
Amsterdam-Oost Darbuka spelen: Buikdansritmes

Op vrijdagavonden 6 maart, 3
april, 8 mei en 12 juni 2009.
€25,-.
De workshops zijn los te boeken,
maar horen als reeks bij elkaar.
Voor wie zelf darbuka wil leren
spelen organiseert Shaheen een
reeks workshops. Daarin leert de
ervaren darbukaspeler Corzas
leert je in een kleine groep
verschillende Orientaalse ritmes,
waaronder ayyub, tchiftetelli,
masmoody, maqsoum, baladi,
malfoof, karsilamar, fellahi etc.

Shaheen : 020 -6868677
www.buikdanslijn.nl

4 10:30 -
13:30

Rotterdam zuid Masterclass Mahdy Emara,
Kosten:€ 45,-
Thema: Oriental Solo. Klassiek,
elegant, vol power en sensueel
dat is de nieuwe choreografie
van Mahdy. Laat je mee slepen
naar een wereld vol met sluiers,
saidi, khaleegy en pittige
darbouka ritmes. Voor
gevorderden en professionals.

www.anybodymove.com

4 14:00 -
16:30

Rotterdam zuid Workshop met Mahdy Emara,
Kosten:€ 35,-
Beschrijving:
Thema: Baladi Solo. Puur,
sensueel en intens dat is het
ware karakter van Baladi. Laat je
mee voeren met de klanken van
de accordeon tot je één wordt
met de muziek. Voor alle
dansliefhebbers.

www.anybodymove.com

4 Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat
4.

Buikdansfeest te Spijkenisse
Senadance bestaat 10 jaar!
Heel veel optredens en
verschillende verrassingen. Vrij
entree voor iedereen, óók de
partners. Met het traditionele

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

http://www.bellydanz.com
mailto:info@serkan.be
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.anybodymove.com
http://www.anybodymove.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
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buffet.
7 –
11/
17

Cairo, Egypte ISOC Spring Classes:
Dance & Culture in Egypt
Dicover the origin of the Egyptian
Oriental Dance Nuba, Saidi,
Ghawazee, Cairo, opional
Alexandria
April 1 - 7
April 7 -11, Nile Cruise Aswan -
Luxor
April 11 - 17 Cairo
3 x 2 hrs Dance Technique
3 x 4 hrs Masterclass /
Choreography with Hassan Khalil
Free days for sightseeing,
cultural programs, relaxation,
more dance classes. Choose
your own combination, 7 days
Cairo or 7 days Cairo & 4 days
Nile cruise

Nuriyya
ISOC Trainings Coordinator
and Staff Instructor
isocincairo@hotmail.com
International Center for
Oriental Dance Art and Culture
ICODAC asbl
Brussels - Belgium
0032.2.372.98.36
0032.478.211.659
nuriyya@aol.com
www.nuriyya.com
www.hassan-khalil.org

11 20:00 Huis "De Beurs",
A-Kerkhof 4,
Groningen.

Oriëntaalse Swingavond
De Stichting Oriëntaalse Swing
Groningen i.o. organiseert elke
2e zaterdag van de maanden
december, februari, april en juni
een swingavond. Tijdens deze
avonden kun je genieten van een
prettige sfeer, goede
buikdansmuziek en enkele
optredens, en je kunt er vooral
zelf heerlijk dansen op muziek uit
het Turkije, Midden Oosten,
Egypte en Noord Afrika! Tevens
heb je de mogelijkheid om
buikdanskleding te kopen.
Entree €6, clubkaarthouders €5

14
t/m
28

Key of Life nomadische
kamelentocht in de Sinaï.

Key of Life - Gerry Verheijden
Faracha - Yvonne Meulen
www.egyptereizen-keyoflife.nl

18 19:30 -
23:55

Slotlaan Theater,
Zeist

Buikdansfeest Zeist
Kosten: € 10,-
Buikdansfeest in Zeist met bazar,
optredens en lekker veel
vrijdansen. Toegangsprijs is
inclusief hapjes. Ontstaat uit een
samenwerkingsverband van
buikdanseressen uit regio
Utrecht en omstreken, die samen
een speciale show hebben
voorbereid!

www.kyriascloset.com/feest

19 10:30 -
12:30

Copacabana,
Overakkerstraat
190 Breda

Workshop 'Ghawazee':
Egyptische zigeunerdans
€ 20

www.buikdansereslauri.nl
buikdansereslauri@yahoo.com
06-49848989

19 Bruge / Belgium Yasmina Oriental Show
Show with Serkan, Yasmina and
her lovely students.

www.freewebs.com/oostersedans

25
-
26

Gent / Belgium 1001 Nights Showcase
Big Gala Show with Khaled
Mahmoud (Egypt/UK), Serkan
(Turkey/Belgium), The Uzume
(Holland),Khalida(Germany),
Prince Kayammer (Greece),
Artemisia(Belgium), Rachid
Alexander (Holland), Samyra
(Belgium), Queenie (Belgium),
Adelia (RussiaBelgium) and
more

www.serkan.be
www.dedanstent.com
www.sultansofraqs.com

http://www.hassan-khalil.org
mailto:isocincairo@hotmail.com
mailto:nuriyya@aol.com
http://www.nuriyya.com
http://www.egyptereizen-keyoflife.nl
http://www.kyriascloset.com/feest
http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://www.freewebs.com/oostersedans
http://www.serkan.be
http://www.dedanstent.com
http://www.sultansofraqs.com
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25-26th April Workshops with
Khaled Mahmoud, Prince
Kayammer, Rachid Alexander

26 10:30 -
16:30

Sociaal-cultureel
Centrum Den
Durpsherd, Den
Durpsherd 61,
5258 KB Berlicum
(bij Den Bosch)

BBN studiedag
Mariska Assink, lichaams-
bewustzijn en improvisatie.
Linda Dilara, Turkse zigeunerstijl
9/8 ritme. Naima, gebruik van de
armen en schoudergordel in de
buikdanstechniek.

De studiedagen zijn alleen
toegankelijk voor leden van de
BBN. Opgave en verdere
informatie via het Secretariaat:
Roos Belinfante 035-6838767
of buikdansbond@gmail.com

30
- 4
t/m
10
- 5

Marokko Dans en rondreis naar Zuid
Marokko met Dunya
Route langs de Kasbahs;
Zagora, Ouarzazate, Ait Ben
Haddou, Marrakech, Esseouira,
Agadir.
Aanmelding uiterlijk 1 februari

Voor meer info kun je contact
opnemen met Dunya.
020-6169178 / 06-21554493
dunyaada@email.com
www.buikdans.nl

mei 2009
2 -
9

Istanbul Istanbulreis: Faracha goes Gipsy
Reis naar Istanbul incl. 3x 3uur
zigeunerdans workshop.

info@faracha.nl
www.faracha.nl
In verband met het bestellen
van de tickets: beslissen voor
half februari 2009

3 14.00 –
17.00

Arthouse,
Woestijgerweg 139
Amersfoort

Buikdansworkshops verfijnde
techniek voorjaar 2009 door
Maaike Prüst, als dansdocent
gespecialiseerd in lessen en
workshops verfijnde techniek: het
aanleren van de kleinste isolaties
in het buikdansen.
De 4 workshops zijn afzonderlijk
te volgen en zijn geschikt voor
beginners en gevorderden.
3 mei: Handen en armen,
lichaamsposes & foto’s.
Technieken voor mooie, zachte
hand- en armbewegingen. Rustig
maar ook barok handenwerk in
verschillende stijlen. Het verhaal
van je handen, emotie
uitdrukken. Met als extra: korte
digitale fotografiesessie van
iedereen om ideeën op te doen
voor het laten maken van
buikdansfoto’s, ter plekke
bekeken en becommentariëerd.

€ 30 voor 1 workshop, € 57,50
voor 2 workshops*, € 85 voor 3
work-shops*, € 112,50 voor 4
workshops*. (* bij betaling
vooraf van het hele bedrag).

Verdere info en opgave bij
Maaike, tel 06 – 12523081
(tussen 14.00 – 22.00u.) of kijk
op www.bellydanz.com

3 -
10

Istanbul Buikdansreis naar Istanbul
Deze wordt georganiseerd door
Tineke Rouw uit Groningen

www.tinekerouw.nl

6 -
13

Turkije,
Cappadocië

Buikdansreis naar het
sprookjesachtige gebied in
midden Turkije: Cappadocië.
's morgens worden de
danslessen gegeven en 's
middags zijn er allerlei andere
activiteiten en excursies, zoals
wandelingen door dit prachtige
gebied, dorpjes en marktjes
bezoeken, enz.

info@sheherazade-bazaar.nl
www.sheherazade-bazaar.nl

8 19.30 -
21.30

Amsterdam-Oost Darbuka spelen: Buikdansritmes
Op vrijdagavonden 6 maart, 3
april, 8 mei en 12 juni 2009.
€25,-.
De workshops zijn los te boeken,
maar horen als reeks bij elkaar.
Voor wie zelf darbuka wil leren

Shaheen : 020 -6868677
www.buikdanslijn.nl

mailto:buikdansbond@gmail.com
http://www.buikdans.nl
mailto:dunyaada@email.com
mailto:info@faracha.nl
http://www.faracha.nl
http://www.bellydanz.com
http://www.tinekerouw.nl
mailto:info@sheherazade-bazaar.nl
http://www.sheherazade-bazaar.nl
http://www.buikdanslijn.nl
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spelen organiseert Shaheen een
reeks workshops. Daarin leert de
ervaren darbukaspeler Corzas
leert je in een kleine groep
verschillende Orientaalse ritmes,
waaronder ayyub, tchiftetelli,
masmoody, maqsoum, baladi,
malfoof, karsilamar, fellahi etc.

9 Groningen Marathon buikdansen
Marathon buikdansen van 6 uur
o.a. Egyptische ritmes,Turkse
choreografie dans en Shimmy /
sluier technieken, met Oosterse
kleding markt aanwezig deze
dag.

www.tinekerouw.nl

10 10.00 -
13.00

De Kooistee,
Haring 2
Hellevoetsluis

Oude tijden, nieuwe
mogelijkheden met Farouq.
Bewegingen van Mona el Said
en Suheir Saki en hoe je deze
bewegingen in je eigen dans
kunt inpassen.
Niveau: ieder niveau

senadance@planet.nl
0181-318728
www.senadance.com

10 14.00 -
17.00

De Kooistee,
Haring 2
Hellevoetsluis

Oude tijden, nieuwe
mogelijkheden met Farouq.
Bewegingen van Samia Gamal
en Taheya Carioca en hoe je
deze bewegingen in je eigen
dans kunt inpassen.
Niveau van half- tot vergevorderd

senadance@planet.nl
0181-318728
www.senadance.com

15 19.00 -
21.30

Amsterdam Begin cursusreeks "De Magie
van Vrouwelijkheid" door
Shaheen
Dans en Healingcyclus voor
vrouwen in de vorm van een
workshopreeks op 7
vrijdagavonden: 15 en 22 mei, 5,
19 en 26 juni, 3 en 10 juli.
€ 280,- (inclusief materialen).

Shaheen: 020 -6868677
www.buikdanslijn.nl

16 11:00 -
15:00

De Dansvloer te
Utrecht

Selectiedag verdiepingscursus
oriëntaalse buikdans
De verdiepingscursus is een
tweejarige cursus voor
geïnteresseerde en ambitieuze
liefhebbers van de oriëntaalse
dans met een goede
basistechniek. De cursus wordt
gegeven door vier vaste
docenten en gastdocenten. Het
aantal plaatsen is beperkt!

www.farouq.nl/verdieping.html

16
-
21

Frankrijk Kossem Sultan” Serkan Will be
week long in France. 16-17th
May Two days Gala Show With
Serkan & Fanyda & Fulda and
her Students .
From 18-21th May Serkan Will
give workshops

www.kossemsultan.skyrock.com

17 14.00 –
17.00

Arthouse,
Woestijgerweg 139
Amersfoort

Buikdansworkshops verfijnde
techniek voorjaar 2009 door
Maaike Prüst, als dansdocent
gespecialiseerd in lessen en
workshops verfijnde techniek: het
aanleren van de kleinste isolaties
in het buikdansen.
De 4 workshops zijn afzonderlijk
te volgen en zijn geschikt voor
beginners en gevorderden.
17 mei: Zills, spelen met muziek.

€ 30 voor 1 workshop, € 57,50
voor 2 workshops*, € 85 voor 3
work-shops*, € 112,50 voor 4
workshops*. (* bij betaling
vooraf van het hele bedrag).

Verdere info en opgave bij
Maaike, tel 06 – 12523081
(tussen 14.00 – 22.00u.) of kijk
op www.bellydanz.com

http://www.tinekerouw.nl
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.farouq.nl/verdieping.html
http://www.kossemsultan.skyrock.com
http://www.bellydanz.com
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Hoe je met weinig techniek toch
een muziekstuk spetterend kunt
invullen. Basistechnieken,
oefeningen om goede en
precieze overgangen te maken
bij het invullen van je dans.
Coördinatie en gevoel voor ritme
krijgen een flinke stimulans.
Maar vooral: lekker speels
omgaan met de muziek!

24 14:00 -
17:00

De Dansvloer,
Balkstraat 31,
Utrecht

Workshop Spiraldynamik (een
schitterende methode ter
verhoging van je bewegings-
kwaliteit) met Na'ima
€ 35,-

Peter Verzijl
030-2436007
www.farouq.nl

24 13.00 –
15.00
en
15.30 –
17.30

Sophies Palace,
troonzaal,
Bemuurde Weerd
O.Z 13, Utrecht."

Workshop Arya (Salimpour
techniek en zills) te Utrecht.
Er zijn 3 workshops: 8 maart, 24
mei en 7 juni.
De Salimpour techniek staat o.a.
bekend om discipline, strakke
isolaties, layering en zills. Je
vergroot je kracht, flexibiliteit en
bewegingsrepertoire met nieuwe
oefeningen, combinaties en
verdieping van je huidige kennis!
In de workshops Zills gaan we de
diepte in met zills patronen en
hoe je deze op je eigen
danspassen kan toepassen.
Voor elk niveau. De workshops
zijn opgezet als serie maar ze
zijn ook los te volgen.
Kosten €27,50, 2 op 1 dag
samen €45,-, Serie van 3: €70,-
Serie van 6: €125,-

Arya 06 - 14 24 64 91
030- 25 44 018
www.arya.nu

24 10:30 -
12:30

Copacabana,
Overakkerstraat
190 Breda

Workshop Marokkaanse dans
van de Berbers uit de Atlas te
€20

www.buikdansereslauri.nl
buikdansereslauri@yahoo.com
06-49848989

24
–
30/
31

Instanbul Istanbul dansreis
Met danslessen door niemand
minder dan de Turkse dansdiva
Nesrin Topkapi… en Sheila.
Sheila reist gemiddeld 5x per
jaar naar Turkije en laat je graag
haar favoriete stad zien… We
overnachten in een gezellig hotel
met zwembad, hamam aanwezig
en masseur beschikbaar.
€350 incl. hp, transfer in Turkije,
excursies naar Grand Bazaar,
Hagia Sofia en blauwe moskee.
€200 danspakket (12 uur les van
Nesrin Topkapi en Sheila)
€ 250 betalen bij inschrijving, rest
voor 1 april 2009. Let op…
danslessen zijn niet verplicht!

Orientaals Centrum
Tuindorpstraat 26 Hengelo
0031 (0) 6 23103160
www.orientaalscentrum.nl

30
-
31

Brussel Teacher Trainings Certificate
Course introduction workshop
www.hassan-khalil.org
Prof. dr. Hassan Khalil's Teacher
Training Certificate Course.
Organized by ICODAC asbl
under the direction of Nuriyya.
International Center for Oriental
Dance Art and Culture. This
training is an intensive training

For more info & inscription
form contact Nuriyya, trainings
coordinator in Brussels
0032.478.211.659
Nuriyya_icodac@hotmail.com
More information also by
Shahira-Linda
plaizier@pzh.nl
070-3452263
06-12226454

http://www.farouq.nl
http://www.arya.nu
http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://www.orientaalscentrum.nl
http://www.hassan-khalil.org
mailto:plaizier@pzh.nl
mailto:Nuriyya_icodac@hotmail.com
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program. Next Teacher Training
course will start May 30 & 31, in
Brussels with an open
introduction workshop. Open for
all dancers who are interested on
the work with Hassan Khalil.

juni 2009
6 Hotel Erica te Berg

en Dal bij Nijmegen
Oriëntaalse dansavond.
Op deze avond speelt de band
Raad al Hadjer weer de sterren
van de hemel. Zanger Raad Al
Hadjer tekent met zijn stem een
regenboog van Arabische
muziek. Met eigen werk en
klassiekers. In een bezetting van
viool, toetsen, oud en darbuka
speelt de band muziek van Irak
en de Golf tot aan Algerije. In de
pauzes zijn er vele gevarieerde
buikdansoptredens te zien van
onder meer Debbie, Yazila en
dansgroep Samsara.

www.bellydancewithsylvia.nl
06-21847633

7 13.00 –
15.00
en
15.30 –
17.30

Sophies Palace,
troonzaal,
Bemuurde Weerd
O.Z 13, Utrecht."

Workshop Arya (Salimpour
techniek en zills) te Utrecht.
Er zijn 3 workshops: 8 maart, 24
mei en 7 juni.
De Salimpour techniek staat o.a.
bekend om discipline, strakke
isolaties, layering en zills. Je
vergroot je kracht, flexibiliteit en
bewegingsrepertoire met nieuwe
oefeningen, combinaties en
verdieping van je huidige kennis!
In de workshops Zills gaan we de
diepte in met zills patronen en
hoe je deze op je eigen
danspassen kan toepassen.
Voor elk niveau. De workshops
zijn opgezet als serie maar ze
zijn ook los te volgen.
Kosten €27,50, 2 op 1 dag
samen €45,-, Serie van 3: €70,-
Serie van 6: €125,-

Arya 06 - 14 24 64 91
030- 25 44 018
www.arya.nu

12 19.30 -
21.30

Amsterdam-Oost Darbuka spelen: Buikdansritmes
Op vrijdagavonden 6 maart, 3
april, 8 mei en 12 juni 2009.
€25,-.
De workshops zijn los te boeken,
maar horen als reeks bij elkaar.
Voor wie zelf darbuka wil leren
spelen organiseert Shaheen een
reeks workshops. Daarin leert de
ervaren darbukaspeler Corzas
leert je in een kleine groep
verschillende Orientaalse ritmes,
waaronder ayyub, tchiftetelli,
masmoody, maqsoum, baladi,
malfoof, karsilamar, fellahi, etc.

Shaheen : 020 -6868677
www.buikdanslijn.nl

13 20:00 Huis "De Beurs",
A-Kerkhof 4,
Groningen.

Oriëntaalse Swingavond
Genietenvan een prettige sfeer,
goede buikdansmuziek en
enkele optredens, en je kunt er
vooral zelf heerlijk dansen op
muziek uit het Turkije, Midden
Oosten, Egypte en Noord Afrika!
Tevens heb je de mogelijkheid

http://www.bellydancewithsylvia.nl
http://www.arya.nu
http://www.buikdanslijn.nl
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om buikdanskleding te kopen.
Entree €6, clubkaarthouders €5

13 Rabotheater in
Hengelo

Orient Express te Hengelo
Deze voorstelling laat de
verschillende culturen in
oriëntaalse landen en de uitingen
daarvan in dans, zien. De reis
gaat Egypte en Tunesië tot
Turkije, Iran  en India. De dansen
verschillen van de oude
klassieke tempeldansen van
India en andere Godsdienstige
uitingen en de zigeunerdansen
van rondtrekkende volkeren tot
het moderne ATS en tribal-fusion
van 2008. Voor, na en in de
pauze is er een grote bazaar.

www.orientaalscentrum.nl

14
-
21

Cairo, Egypte Cairo Nights - les nuits du Caire
One week all around the
Egyptian Oriental Dance:
Festival, workshops, shows,
shopping, night life, .....

Nuriyya
International Center for
Oriental Dance Art and Culture
ICODAC asbl
Brussels - Belgium
0032.2.372.98.36
0032.478.211.659
nuriyya@aol.com
www.nuriyya.com
www.hassan-khalil.org

20 BBN buikdanswedstrijd
AFGELAST!

Informatie via Secretariaat:
Roos Belinfante 035-6838767
of buikdansbond@gmail.com

20 20:00 Huis "De Beurs",
A-Kerkhof 4,
Groningen

Oriëntaalse Swingavond
Genietenvan een prettige sfeer,
goede buikdansmuziek en
enkele optredens, en je kunt er
vooral zelf heerlijk dansen op
muziek uit het Turkije, Midden
Oosten, Egypte en Noord Afrika!
Tevens kune je buikdanskleding
kopen. Entree €6,
clubkaarthouders €5

27 Salon Oriëntale
Met een grote live verrassing

www.gadisha.nl

27 Gent / Belgium Angels of the Desert, Big Gala
Show with Malek(Greece),
Yasmina (Belgium),  Fulda
(France), Kossem sultan
(France) Serkan Turkey/Belgium)
and his students

www.serkan.b
www.dedanstent.com
www.sultansofraqs.com

28 14.00 –
17.00

Arthouse,
Woestijgerweg 139
Amersfoort

Buikdansworkshops verfijnde
techniek voorjaar 2009 door
Maaike Prüst, als dansdocent
gespecialiseerd in lessen en
workshops verfijnde techniek: het
aanleren van de kleinste isolaties
in het buikdansen.
De 4 workshops zijn afzonderlijk
te volgen en zijn geschikt voor
beginners en gevorderden.
28 juni: Basis Buikbewegingen.
Zoveel buikshimmy’s, buikrollen
en andere spectaculaire
bewegingen als je maar wilt. Een
goede energie in je buik maakt je
heup- en bekkenbewegingen
veel krachtiger en je uitstraling
mooier. En het voelt gewoon
heel lekker!

€ 30 voor 1 workshop, € 57,50
voor 2 workshops*, € 85 voor 3
work-shops*, € 112,50 voor 4
workshops*. (* bij betaling
vooraf van het hele bedrag).

Verdere info en opgave bij
Maaike, tel 06 – 12523081
(tussen 14.00 – 22.00u.) of kijk
op www.bellydanz.com

http://www.orientaalscentrum.nl
mailto:nuriyya@aol.com
http://www.nuriyya.com
http://www.hassan-khalil.org
mailto:buikdansbond@gmail.com
http://www.gadisha.nl
http://www.serkan.b
http://www.dedanstent.com
http://www.sultansofraqs.com
http://www.bellydanz.com
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juli 2009
3 -
5

Hellevoetsluis,
Wijkcentrum “De
Kooistee”, Haring 2

Workshop Magdy el Laisy
3 daagse workshop - Niveau
vanaf halfgevorderd
Vrijdag 19.00 - 21.00: dansen in
de stijl van Magdy el Laisy
Zaterdag 12.00 tot 16.00:
choreografie
Zondag 12.00 tot 16.00 uur:
choreografie
Vrijdag € 30,00
Zaterdag of zondag € 60,00.
Bij boeking van za. en zo. € 10,-
korting, Bij boeking van alle
dagen € 15,- korting

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

4 Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Zomerdisco
Met optreden van Magdy el
Laisy.
€ 9,50 met buffet. Zoals altijd
toegankelijk voor introducés

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

5 -
11

Frankrijk Oriental dance Camp in France
Oriental Bellydance workshops
camp with Serkan.Everyday, 5
hours workshops.Totaal 30 hours
dance tecnique, combinations,
choreoraphy, veil and more!

www.de-ingang.be
www.serkan.be

13
t/m
17

15.30 -
18.00
en
19.00 -
21.30

Dans Centrum
Utrecht,
Monseigneur v/d
Weteringstraat 13a,
Utrecht

Zomerweek met Leila en Farouq.
10 workshops w.o. Tribal, Drills
and Thrills, de kunst van het
improviseren, maak je eigen
mini-show,  variaties op ronde
heupbewegingen, Naima Akef en
Taheya Carioca, Trommelsolo,
Turks Roman, dansen met live-
percussie.

Peter Verzijl,
030-2436007
Zie binnenkort op
www.farouq.nl

15 19.00 -
21.00

Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Zomerworkshop Sena
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus
In de zomervakanties weer de
zomerworkshops wekelijks op
woensdag; met diverse thema’s.
Voor alle niveaus.
Prijs per avond €19,50, voor alle
dagen €110,00

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

22 19.00 -
21.00

Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Zomerworkshop Sena
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus
In de zomervakanties weer de
zomerworkshops wekelijks op
woensdag; met diverse thema’s.
Voor alle niveaus.
Prijs per avond €19,50, voor alle
dagen €110,00

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

29 19.00 -
21.00

Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Zomerworkshop Sena
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus
In de zomervakanties weer de
zomerworkshops wekelijks op
woensdag; met diverse thema’s.
Voor alle niveaus.
Prijs per avond €19,50, voor alle
dagen €110,00

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

augustus 2009
5 19.00 -

21.00
Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Zomerworkshop Sena
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus
In de zomervakanties weer de
zomerworkshops wekelijks op
woensdag; met diverse thema’s.

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
http://www.de-ingang.be
http://www.serkan.be
http://www.farouq.nl
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
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Voor alle niveaus.
Prijs per avond €19,50, voor alle
dagen €110,00

12 19.00 -
21.00

Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Zomerworkshop Sena
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus
In de zomervakanties weer de
zomerworkshops wekelijks op
woensdag; met diverse thema’s.
Voor alle niveaus.
Prijs per avond €19,50, voor alle
dagen €110,00

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

19 19.00 -
21.00

Martin Molenaar
Spijkenisse
Schlauerhofstraat 4

Zomerworkshop Sena
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus
In de zomervakanties weer de
zomerworkshops wekelijks op
woensdag; met diverse thema’s.
Voor alle niveaus.
Prijs per avond €19,50, voor alle
dagen €110,00

Sena: 0181 – 318728 of
senadance@planet.nl
www.senadance.com

oktober 2009
3 20.00 Danshuis Nitsanim,

Genemuidenstraat
208, Den Haag

Show "Een Oriëntaals Palet" Shahira-Linda
070 - 345 22 63
06 - 12 22 64 54
l.plaizier@pzh.nl

2
t/m
4

Danshuis Nitsanim,
Genemuidenstraat
208, Den Haag.

Workshops met prof. dr. Hassan
Khalil
2 oktober 19.00 - 22.00 uur
3 oktober 11.00 - 17.00 uur (incl.
1 uur pauze)
4 oktober 11.00 - 17.00 uur (incl.
1 uur pauze)
Workshops zijn incl. lunch, etc.
De workshops met Hassan Khalil
zijn leerzaam, inspirerend,
motiverend en bijzonder gezellig,
zoals velen van jullie al hebben
ervaren.

Shahira-Linda
070 - 345 22 63
06 - 12 22 64 54
l.plaizier@pzh.nl

2 -
t/m
11

Midden & Oost
Turkije & Istanbul

Dans en rondreis Midden & Oost
Turkije & Istanbul met Dunya.
Tijdens deze reis zal Dunya 3x3
uur lesgeven en wordt er
minimaal 2x les gegeven door
een Turkse gastdocent. Een van
hen is Rana Miras Er zullen
diverse stijlen worden behandeld
en veel aandacht worden
gegeven aan muziekinterpretatie,
gebruik van ruimte, energie en
expressie.
€1150,-  inbegrepen: Vluchten en
alle transfers, logies met ontbijt
op basis van 2 persoonskamer,
alle danslessen,traditionele
maaltijd met zigeunermuziek
excursie naar de valleien,
bezoek Nemrut Dagi, Urfa en
Harran, diner met dans
optredens in Istanbul.
Wanneer je niet deelneemt aan
de lessen is krijg je €100 korting.
Opgave vóór 15 juli.

Voor aanvraag van een
inschrijfformulier en/of meer
info kun je contact opnemen
met Dunya
dunyaada@email.com
Zie binnenkort ook op
www.buikdans.nl

3 20:00 Danshuis Nitsanim,
Genemuidenstraat:
208, Den Haag.

Show "Een Oriëntaals Palet" op
Zaal open: 19.30 uur.
Op dit moment wordt er nog hard
gewerkt aan het programma.
Zodra er meer informatie is wordt

Shahira-Linda
070 - 345 22 63
06 - 12 22 64 54
l.plaizier@pzh.nl

mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
mailto:senadance@planet.nl
http://www.senadance.com
mailto:l.plaizier@pzh.nl
mailto:l.plaizier@pzh.nl
mailto:dunyaada@email.com
http://www.buikdans.nl
mailto:l.plaizier@pzh.nl
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dit bekend gemaakt.
10 20:00 Huis "De Beurs",

A-Kerkhof 4,
Groningen

Oriëntaalse Swingavond
Genietenvan een prettige sfeer,
goede buikdansmuziek en
enkele optredens, en je kunt er
vooral zelf heerlijk dansen op
muziek uit het Turkije, Midden
Oosten, Egypte en Noord Afrika!
Tevens heb je de mogelijkheid
om buikdanskleding te kopen.
Entree €6, clubkaarthouders €5

16
-
25

Beldibi, Turkije Dansreis Beldibi/Turkije
Beldibi ligt tussen Antalya en
Kemer omgeven door het
prachtige taurusgebergte en de
zee. We logeren in een klein en
kindvriendelijk hotel aan het
strand en genaamd Kai Zara.
Met danslessen van Rachid
Alexander en Sheila.
alleen relaxen voor volwassenen
€350, kinderen €10,- tot €250,-.
Danspakket (12 uur les) €200
Prijzen incl. HP, transfer in
Turkije, excursie met eigen
vervoer en gids. Danslessen zijn
niet verplicht!

Orientaals Centrum,
Tuindorpstraat 26 Hengelo
www.orientaalscentrum.nl
0031 (0) 6 23103160

november 2009
1
t/m
13

Key of Life speciale
dans/woestijnreis.
13-daagse dans/woestijnreis
naar Egypte. Vanuit Cairo
trekken we door de witte en
zwarte woestijn naar Luxor.
Naast georganiseerde
workshops zullen we onderweg
op allerlei manieren in kontakt
komen met de Egyptische dans
en muziek.

Key of Life - Gerry Verheijden
Faracha - Yvonne Meulen
info@faracha.nl
www.egyptereizen-keyoflife.nl

december 2009
12 20.00 Huis "De Beurs",

A-Kerkhof 4
Groningen

Oriëntaalse Swingavond
Genietenvan een prettige sfeer,
goede buikdansmuziek en
enkele optredens, en je kunt er
vooral zelf heerlijk dansen op
muziek uit het Turkije, Midden
Oosten, Egypte en Noord Afrika!
Ook heb je de mogelijkheid om
buikdanskleding te kopen. €6,-,
clubkaarthouders € 5,-

De redactie heeft haar best gedaan om de aangeleverde informatie zo goed mogelijk in deze agenda te verwerken, maar is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan door eventuele fouten. Een vermelding in de agenda houdt niet in
dat de redactie het evenement aanbeveelt.

http://www.orientaalscentrum.nl
mailto:info@faracha.nl
http://www.egyptereizen-keyoflife.nl

