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Voorwoord

Twee nummers van Raqs wa Risala geleden publiceerde
Marieke van Beek haar meetlat voor oriëntaalse buikdans.
Linda de Poorter raakte geïntrigeerd en heeft deze meetlat
aan een kritisch onderzoek onderworpen. In dit nummer
van Raqs wa Risala het resultaat. Persoonlijk ben ik heel
blij met deze reactie, want discussie, daar komen we
allemaal verder mee.

Na Mata Hari, Maud Allan en Loïe Fuller is met het
levensverhaal van Ruth St. Denis het kwartet van ‘oosterse’
danseressen uit de belle epoque compleet. Voor wie meer
wil weten over deze invloedrijke danseres is op YouTube
haar stem te horen en zijn clipjes te zien van haar dans, die
we nu tribal-fusion zouden noemen.

Wat heb je als dansdocent of artiest aan de Buikdansbond?
Patty Möhlmann draaide die vraag om en dacht na over
wat zij voor de BBN kon betekenen. Met veel Hyves
vrienden als resultaat.

Rana Miras interviewde collega Ahmet Ogren en werd zelf
ook geïnterviewd. Beide verhalen samen geven een mooi
en gevarieerd beeld van oriëntaalse dans en zigeunerdans
in Turkije.

Mariska Assink is met haar dansen een geheel eigen weg
ingeslagen. Zij nam onder andere les bij Suraya Hilal,
bestudeerde de bharata natyam en richtte samen met haar
man Arthur het muziekensemble Al Awady op. In dit
nummer uitgebreid aandacht voor haar visie op dans,
muziek en spirituele ontwikkeling.

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

http://buikdansen.web-log.nl.
mailto:buikdans@startpagina.nl
mailto:buikdans@startpagina.nl
http://www.buikdans.startpagina.nl.
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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.

Karin Dekker-Commandeur
Karin Dekker-Commandeur kwam in 1994 in aanraking met buikdansen. Al gauw werd ze gepakt
door de passie, het enthousiasme en de vreugde die deze dansvorm in je opwekt. Naast het dansen
is zij regelmatig bezig met Astrologie waarvoor ze een opleiding genoot van 1986 tot 1990. Ook is de
Cursus in Wonderen de spirituele inspiratie in haar leven. Onder de naam Nezjma geeft ze wekelijkse
buikdanslessen en -workshops in de regio’s van Noord-Holland-Noord en treedt ze op met
Buikdansgroep Shuruuk ( www.nezjmabellydance.com en www.buikdansgroep.nl ).

Rana Miras
Rana Miras woonde jarenlang in Amsterdam, gaf daar lessen en workshops en verzorgde regelmatig
avondvullende theaterproducties, die opvielen door vindingrijkheid en originaliteit. Sinds een aantal
jaren woont en werkt ze weer in Turkije. Dit najaar komt ze voor workshops naar Nederland, samen
met Roman danser Ahmet Ogren. Rana beschouwt zichzelf als één van de vernieuwers van de
oriëntaalse dans.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft 11 jaar geleden haar hart verpand aan de oriëntaalse dans. Als amateur
danseres is zij regelmatig te zien op het podium en op locatie. In 2002 startte ze met de website
www.buikdans.startpagina.nl. Daarnaast is Judith al ruim 20 jaar journalist. Als zodanig was zij
redacteur van onder andere het Tijdschrift Vrouwen en Informatica en schreef zij voor Psychologie
Magazine en Medisch Nieuws. Momenteel is zij vooral geïntrigeerd door de beeldvorming rond
oriëntaalse dans: hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen?

http://www.farouq.nl
http://www.nezjmabellydance.com
http://www.buikdansgroep.nl
http://www.buikdans.startpagina.nl.
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n Ruth St. Denis: Godin van de dans m

Iedereen die kennis maakt met buikdans, maakt op een gegeven moment ook kennis met het
oriëntalisme, de al dan niet romantische opvattingen over hoe de Oriënt er uitziet, hoe het er
aan toegaat, hoe er gedanst wordt. Het is een westerse projectie, maar ook een dominante
projectie die zowel negatief als positief kan zijn. Een van de westerse danseressen die zich
vanaf het begin van haar carrière liet beïnvloeden door het oriëntalisme en indirect ook invloed
had op de ontwikkeling van de verwesterde buikdans is de Amerikaanse Ruth St. Denis.

Ruth St. Denis werd op 20 januari 1878
(andere bronnen zeggen 1879) geboren als
Ruth Denis in een intellectueel milieu in de
stad Newark in de staat New Jersey (vlakbij
New York). Ze studeerde onder leiding van
haar moeder mime en recitatie en werd als
kind al aangemoedigd om te gaan dansen,
hoewel critici later beweerden dat ze nooit echt
danslessen had gevolgd. In ieder geval danste
ze als jong meisje in vaudeville gelegenheden
als ‘leg-dancer’ (danseres van wie de benen
zichtbaar waren onder de korte jurk) in korte
routines die ze soms meer dan 5 keer per dag
moest opvoeren, 6 dagen per week voor het
weeksalaris van 25 dollar.

Als ze in 1898 wordt ontdekt door Broadway
producer David Belasco mag ze in zijn
gezelschap dansen en geeft hij haar de naam
St. Denis. Belasco was op de hoogte van het
werk van Europese en Japanse dansers en hij
maakte de jonge Ruth daarop attent, net als op
het werk van de actrice Sarah Bernardt. Dat
zou het begin zijn van Ruth's belangstelling
voor het exotische en het dramatische, één
van de hoofdkenmerken van haar latere werk.

Als ze in 1904 op tournee in Buffalo een
reclameaffiche ziet voor Egyptische sigaretten
met daarop een beeltenis van de godin Isis op
een troon, wordt ze daardoor gegrepen; ze
doet alles om het affiche in haar bezit te krijgen
en gaat ze onderzoek doen naar historische
Egyptische dans. In haar zoektocht stuit ze ook
op dansen uit India, waarna ze een solopro-
ductie maakt: Radha (1906) met daarin een
vrije interpretatie van Indiase dans. Ze had een
kostuum ontworpen en een serie danspassen
gechoreografeerd en in deze productie beeldt
ze het verhaal uit van een jong meisje waar de
god Krishna verliefd op wordt. Een rijke dame,
Mrs.Orlando Rouland was haar tot hulp om
Radha tijdens privé-matinees op te voeren in
respectabele theaters. Het grote Amerikaanse
publiek moest echter niet veel van Ruth's
dansen hebben. Ze werd gekscherend ‘The
Jersey Hindoo’ genoemd en werd gezien als
een burleske danseres. In die tijd had je in de
Verenigde Staten twee soorten dans: het
klassieke ballet en de burleske dans die in

allerlei variétégelegenheden werd opgevoerd
en een ondeugend-dubieus stempel had,
omdat de danseressen vaak schaars gekleed
waren. Toch schreef de New York Times over
de performances van St. Denis en haar
beschermvrouwe: "Society has discovered
something new under the limelight. Out of the
jaws of vaudeville, a group of New York
women who still keep a weary eye out for up-
to-date novelties, have snatched a turn which
they hope to make more or less artistic
sensation". In Radha liet Ruth St. Denis onder
andere slangenarmen en vloeiende
heupbewegingen zien.

Ruth dacht dat ze in Europa meer succes zou
hebben, net als haar generatiegenote Loïe
Fuller, en vertrok voor een tournee naar het
oude continent om pas 3 jaar later weer terug
te komen naar haar geboorteland. De tournee
was inderdaad een succes en ze keerde terug
in New York om daar onder meer met Egypta
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(1910) haar successen uit te bouwen. De
markt voor solodanseressen was echter
ingestort en haar financiële mogelijkheden
werden minder omdat een rijke beschermheer
van haar, Henry Davis, was omgekomen
tijdens de ramp met de Titanic in 1912.

St. Denis trok zich terug in de studio en werkte
aan een productie met Japanse dans. Hij bleek
authentieker te zijn dan haar Indiase
dansproductie, maar het werd geen succes. In
1913 huurde ze andere danseressen en
dansers in voor een nieuw programma. Eén
van hen was de jonge danser Ted Shawn
(geboren 1891) die bekend was met andere
dansvormen waaronder de tango. In 1914
trouwden Ruth en Ted Shawn en ze stichtten
de Denishawn School of Dancing in Los
Angeles die tot 1930 een belangrijke
broedplaats werd voor opkomend Amerikaans
danstalent. Een van hun leerlingen was de
later bekende Martha Graham en ook de
actrice Louise Brooks maakte deel uit van dit
gezelschap.

Vele tournees zorgden ervoor dat er langza-
merhand een publiek werd gekweekt dat
belangstelling kreeg voor experimentele,
moderne dans. De Denishawn School wordt nu
gezien als bakermat voor de moderne
Amerikaanse dans en dan vooral wat betreft
de vertegenwoordigers van het Amerikaanse
dansexpressionisme. Ze gebruikten door hun
eclectische benadering alles wat aan dansvor-
men mogelijk was: van het academische ballet,
Indiase tempeldans, Japanse zwaarddans,
flamenco tot en met Europese volksdans. Zelfs
werd er in 1925 een dansstuk zonder muziek
gemaakt, Tragica.

De aantrekkelijke Ruth St. Denis oefende
inmiddels een hypnotische aantrekkingskracht
uit op haar publiek. Bijna 70 jaar lang zou ze
de rol vervullen van ‘first lady’ van de

Amerikaanse dans en werd ze de Godin van
de Dans genoemd of Miss Ruth door intimi. St.
Denis combineerde erotiek, kunst en
godsdienst in dansstukken die ook voor een
groter publiek aantrekkelijk waren om te zien
vanwege hun theatrale karakter. Daarbij had
ze een groot gevoel voor showbizz,
waarschijnlijk ook door haar vaudeville
verleden. Hoewel ze vooral in latere periodes
meer op ‘inhoud’ dan op ‘uiterlijk’ gericht was,
weerhield dit er haar niet van een entertainer
te zijn die gebruik maakte van draperieën,
sluiers en licht om een zo romantisch
mogelijke sfeer op het toneel neer te zetten.
Tijdgenote Isadora Duncan (1877-1927) richtte
zich juist meer op de pure danskunst en had
door haar non-conformisme grote invloed op
de beeldvorming van vrouwen. Mogelijk was
St. Denis wel beïnvloedt door haar oudere
landgenote Loïe Fuller (1862-1928) aan wie ze
in 1924 een eerbetoon opdroeg: Valse a la
Loïe. De grootste nadruk lag bij de dans van
St. Denis echter op het exotische en het
verhalende karakter en de muziekweergave.
Het oriëntalisme is voor deze danseres altijd
een inspiratiebron geweest. De vernieuwing
zat 'm dan ook niet zo zeer in de danstechniek
maar in de uiterlijke vorm waarin deze
gepresenteerd werd.

Na haar scheiding van Ted Shawn in 1930
hield de Denishawn School op te bestaan. Ted
Shawn richtte een dansgroep op met alleen
mannen, experimenteerde met nieuwe
dansvormen en richtte het Jacob's Pillow-
dansfestival op, een festival voor moderne
dans dat hij tot zijn dood in 1972 leidde. Ruth
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ging haar eigen weg en die werd meer en
meer spiritueel van aard.

In 1931 stichtte ze de Society of Spiritual Arts
om de dans als instrument voor aanbidding
van het Goddelijke verder uit te bouwen.
Steeds meer beïnvloedt door oosterse religies
ging ze zich verder toeleggen op religieus
getinte dansen. Na haar verhuizing naar
Hollywood tijdens de Tweede Wereldoorlog
vestigde ze in 1947 de Church of Divine Dance
waar ze dansmissen en dansrituelen
begeleidde, ook in kerken. Haar werk werd
steeds gefocust op spiritueel ontwaken en op
innerlijke schoonheid. Ze vond de dans de
ultieme manier voor de mens om zichzelf weer
terug te vinden en zag de dans als
mogelijkheid tot verbetering van de mensheid.
Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn dat ze
dans als de meest hoogstaande uiting van
religie zag.

Haar autobiografie publiceerde ze al in 1939
(An Unfinished Life) en in 1958 maakte
productiemaatschappij NBC een film over het
werk van St. Denis en Shawn.

Ruth bleef optreden tot haar 87e en overleed
op 21 juli 1968 in Los Angeles. Ze is zeer
zeker een inspiratiebron geweest voor de
eerste generatie buikdanseressen in Amerika,
waaronder Serena Wilson (1933-2007), die
jarenlang lessen heeft gevolgd bij St. Denis en
zich voor etnische dansen begon te interes-
seren toen ze Ruth St. Denis voor het eerst
zag optreden.

In een gesprek met Serena, die enkele malen
Nederland bezocht, en die de geschiedenis
van de oriëntaalse dans in Amerika uitgebreid
bestudeerde, was de bewondering voor haar
lerares altijd voelbaar. Gedurende de laatste
20 jaar van haar carrière werden St. Denis'
choreografieën op beeldmateriaal vastgelegd
en is er interesse om haar oude werk te
reconstrueren. Voor velen zal ze dan ook nog
lang een inspiratiebron blijven. In een
interview, waarvan delen op YouTube zijn te
horen, zei ze dat imiteren niet creatief is, maar
dat het individuele, in de gedachten van
mensen ontstane beeld uitwerking behoeft om
tot een eigen creativiteit te komen. Een wijze
les van deze legendarische danseres.

Peter Verzijl

Bronnen:
Luuk Utrecht - Van hofballet tot postmoderne-dans,
de geschiedenis van het akademisch ballet en de
moderne dans, De Walburg Pers Zutphen, 1988
Twee ‘oosterse’ dansfragmenten uit 1915:
www.youtube.com/watch?v=yVIv1sG2T8g
A Multi-Media Biography:
http://feva.webs.com/festival2006.htm
www.answers.com/topic/ruth-st-denis
www.pitt.edu/~gillis/dance/ruth.html
Mondelinge mededeling Serena Wilson, 1996
http://commons.wikimedia.org

http://www.youtube.com/watch?v=yVIv1sG2T8g
http://feva.webs.com/festival2006.htm
http://www.answers.com/topic/ruth-st-denis
http://www.pitt.edu/~gillis/dance/ruth.html
http://commons.wikimedia.org
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n Je kunt altijd iets doen m

De hyvers onder ons zullen het gemerkt hebben: de Buikdansbond is nu ook actief op Hyves.
Dat hebben we vooral te danken aan Patty Möhlmann, buikdanseres en sinds kort ook
dansdocent. Raqs wa Risala ging bij haar langs en sprak met haar over Stonehenge, over
lesgeven, over de BBN studiedagen en over het nut van een Buikdansbond.

Voor Patty is het allemaal begonnen bij het
Britse megalithische monument Stonehenge,
door een zonnewende feest dat daar jaarlijks
wordt gehouden: “Ik zag een danseres die
helemaal opging in haar dans. Ze ging
gewoon. Dat trok me enorm aan, want het gaat
erom dat je de grens overgaat om jezelf te
worden en niet alleen maar doet wat mag van
je omgeving. Ik heb mijn eigen grenzen, mijn
normen uit het normale leven, die ook gelden
als ik dans”.

Patty danst nu vijf jaar. “Ik ben begonnen bij
Sibella en daarna heb ik les gehad van Sena.
Nu heb ik alweer een tijdje wekelijkse lessen
van Laudie. Ook heb ik al twee keer meege-
daan met haar productiecursus. Tijdens een
optreden met de Bella’s bij een multicultureel
buurtfeest vroeg één van de Turkse
organisatoren of ik les gaf, want ze zochten
een lerares om moslimvrouwen uit hun huis te
krijgen. Ze vonden dat ik ‘wel aardig danste’. Ik
vond het een hele eer om gevraagd te worden,
juist door die gemeenschap. Ik geef nu vijf

maanden les. Mijn leerlingen komen vooral
voor de gezelligheid. Ze komen uit Nederland,
Turkije, Irak, Suriname, Somalië en Soedan.
Veel zitten ‘vast’ in hun lijf, want ze hebben
veel meegemaakt. De jonge leerlingen komen
regelmatig en op tijd, de veertig plussers niet;
alle andere dingen gaan voor. Bij deze groep is
les niet belangrijk, maar wel het dansen,
gewoon genieten en je hoofddoek afleggen. Ik
leer veel van hen, emotioneel relativeren. Wat
is belangrijk met dansen? Jezelf neer zetten,
geen kloon zijn. Momenteel geef ik les bij de
moskee. Ik heb ook wel eens in een moskee
gedanst. Vlak na de start ‘brak het gebed uit’
en moest ik stoppen met dansen. Na het
gebed ging het gewoon weer door. Daar droeg
ik trouwens wel een meer bedekt kostuum”.

De Bella’s zijn begonnen toen een vriendin
werd uitgenodigd om te dansen op een
bedrijfsfeestje: “We zouden met ons tweeën
voor haar collega’s gaan dansen in de Grote
Kerk in Den Haag. Zij is daar toen gaan kijken
en zag hoe groot die ruimte was. Met plaats
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voor 500 man! Veel teveel voor ons tweeën.
Toen hebben we in twee weken tijd met dertien
vrouwen een sluierdans ingestudeerd. Van die
dertien zijn er zeven overgebleven die dansten
tijdens het Asli Sharqi festival. Nu zijn we nog
met ons drieën: Tineke, Aukje en ik. We
hebben niet samen les, maar volgen wel
samen workshops. Ik dans ook wel eens
samen met Kausilia”.

“Ik heb altijd graag en veel gedanst. Als je
buikdans serieus neemt, moet je op zoek naar
een goede docent. Vandaar dat ik bij een
docent in Den Haag terecht ben gekomen, wat
niet echt naast de deur is. Zo ben ik ook de
productiecursus gaan doen en heb me aange-
sloten bij de BBN. We hebben veel te leren,
ook van elkaar. We moeten samenwerken.
Jammer dat het neerleggen van folders van
andere docenten vaak al een probleem is. Ik
vind de nagesprekken tijdens de studiedagen
veel toevoegen en verder zijn ze ook goed
verzorgd; een goede sfeer en ook de
versnaperingen. We hebben allemaal dezelfde
passie en dat is heel inspirerend. Ik hoop dat
veel meer mensen zich laten verleiden om zich
aan te sluiten. Hoe meer vrienden, hoe meer
we ermee kunnen. Als we meer zouden
samenwerken zou dat heel fijn zijn”.

Patty wist zelf eerst niet wat ze zou vinden van
de studiedagen van de Buikdansbond: Daarom
ben ik tientjeslid geworden. Later kon ik de rest
bijbetalen om ook de masterclasses te kunnen
volgen. Veel mensen weten niet dat het
lidmaatschap veel goedkoper is geworden. Dat
moet de BBN echt duidelijker maken, want het
zou zonde zijn als de Buikdansbond wegging”.

Patty heeft alle studiedagen leuk gevonden.
De laatste maakte de meeste indruk: “Ashra
heeft me wakker geschud met haar vraag:
‘denk terug aan waarom je wilde gaan dansen’.
Margot Vossen wist in korte tijd zoveel naar
boven te halen, voor mijn hele persoon, niet
alleen voor mij als danseres of docent. Ashra
deed veel dingen die je al weet als je goed les
hebt gehad”.

Tijdens ons gesprek passeren de studiedagen
van de vernieuwde Buikdansbond de revue, te
beginnen met open studiedag over de
trommelsolo met Peter Verzijl en Rachid
Alexander: “twee mannen en ook twee
toppers. Ik was verbaasd dat het zo rustig was,
want ik had me kunnen voorstellen als het vol
was geweest. Zelf was ik er ook toevallig
achtergekomen. Het was prachtig om te zien

hoe verschillend ze dansten op dezelfde
muziek, en helemaal gaaf toen ze met zijn
tweeën tegelijk gingen dansen. Bij Peter
hoorde ik wel de muziek, bij Rachid niet; pas
later dacht ik verrék het was dezelfde muziek.
Wat ik van Rachid geleerd heb zijn de grootse
armbewegingen en zijn grootse stappen. Dat
maakte het zo mooi. Bij Peter leer je altijd wat,
of je nu een beginner bent of gevorderd. Dat
moeten ze vaker doen; twee lessen met
dezelfde muziek”.

“Bij de masterclasses over horen, zien en
voelen was de muziek niet meer zo belangrijk.
De les van Marijke Minnema met attributen
heb ik als beginnend docente veel, misschien
wel het meeste aan gehad. Ze leerde ons: als
je dit doet, krijg je dit voor elkaar bij je leerlin-
gen. Ze liet ons oude foto’s van danseressen
zien waaruit we er eentje moesten kiezen en
haar dan nadoen. We dansten met tennisbal-
len onder onze armen en onder onze voeten.
Om te aarden en te leren onze armen omhoog
te houden. Dat is leuk om met leerlingen te
doen. Het was echt een docentenworkshop”.
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“Nansi Beets leerde ons een saïdi choreo. Ze
liet zien hoe je met leerlingen gemakkelijk een
choreografie kunt instuderen. Dat wist ik eigen-
lijk al. Karin van der Knoop gaf niet echt een
docentenworkshop, maar het ging wel over
voelen, over aarden. Dat is vooral heel lekker
voor jezelf. Tijdens deze studiedag hebben we
ook met zijn tweeën gediscussieerd: wat voor
bewegingen leer jij je leerlingen? Het is heel
herkenbaar als je praat met iemand die ook
nog niet zo lang bezig is. Anders zit je zo op
een eilandje. We kunnen op zo’n studiedag
veel van elkaar leren en ook wederzijds, want
wat ervaren docenten doen is ook niet heilig”.

De studiedagen van de BBN zijn echt anders
dan de gewone buikdansworkshops, of ze nu
voor beginners zijn of voor gevorderden. “Voor
de Bella’s waren de gewone workshops waar
je een choreografie aanleert heel handig”.

“Er zijn veel beginnende docenten. Volgens mij
zit er een groot gat tussen de beginnende
docenten en mensen als Laudie en Peter. De
Buikdansbond zou dit gat kunnen dichten.
Hoofddoel voor de BBN zou moeten zijn, dat
ze een bron zijn voor inlichtingen en steun. En

de speciale workshops voor docenten, want
veel docenten hebben zelf geen les meer.
Tegen hen zou ik willen zeggen: nu heb je de
kans om wél interessante workshops te
volgen. Daar moet je gebruik van maken. Voor
beginnende docenten is de vraag: hoe pak ik
het aan? Voor een kleuterjuf heb je de PABO.
Natuurlijk hadden we al de Verdiepingscursus
en er zijn meer van dat soort initiatieven, maar
de Buikdansbond moet echt boven de partijen
staan. En het helpt als je allemaal iets doet”.

En zo belandde Patty op Hyves, waar ze naar
eigen zeggen ‘haar arm heeft lamgehyved’,
met tot nu toe meer dan 450 Hyves vrienden
als resultaat: “Als alle goede docenten
meedoen met lesgeven, dan komen we verder.
Bedenk wat je kunt en wilt doen voor de BBN.
Je kunt altijd iets doen. Ik kan als beginnend
docent natuurlijk geen masterclass geven,
maar ik kan wel helpen door actief te zijn op
Hyves”.

Judith Scheepstra
(Foto Stonehenge © Andrew Dunn, 2005,
www.andrewdunnphoto.com )

http://www.andrewdunnphoto.com


Raqs wa Risala, nummer 15, mei 2010, blz. 9

n De meetlat langs de meetlat m
In de Raqs wa Risala van januari trof Linda de Poorter een meetlat aan voor oriëntaalse
buikdans. Zij vond het een bijzonder idee en heeft het artikel met veel interesse gelezen; een
mooie en treffende analyse van een aantal aspecten van de dans die vooral voor Egyptische
danseressen kenmerkend zijn. Linda heeft de meetlat zelf ook eens uitgetest, met verrassende
resultaten.

Ik ben erg blij met de informatie in de meetlat,
omdat die mijn kennis van de Egyptische dans
aangescherpt heeft. Voor een meetlat vind ik
de informatie echter te algemeen. De
werkelijkheid wordt voor mij tekort gedaan door
de oriëntaalse dans in een keurslijf te gieten.
Juist de grote danseressen, die vernieuwend
bezig zijn geweest in de dans, dreigen nu
uitgesloten te worden van de dans die ze
vertegenwoordigen en uitdragen.

Om dit te illustreren heb ik twee grote
danseressen langs de meetlat gelegd: de
Egyptische danseres Samia Gamal en de
Turkse danseres Didem.

Samia Gamal
Samia Gamal, nu gezien als een van de
grootste Egyptische danseressen, was in haar
tijd erg experimenteel en vernieuwend. Ze kan
vanuit haar tijdsbeeld gezien worden als een
fusiondanseres die Egyptische dans
combineerde met Europese invloeden. Ze
experimenteerde met balletbewegingen en
danste op Europese klassieke muziek. Soms
was deze muziek aangepast aan het
Arabische muzieksysteem, maar Samia
gebruikte ook wel de puur Europese muziek.
Volgens de meetlat valt dit onder niet-
oriëntaals.
Score voor oriëntaalse muziek: 0%

Voor een pionier op zoek naar nieuwe
bewegingsvormen, is het logisch dat Samia
niet alle technieken meteen tot in de puntjes
beheerst. Niet al Samia’s bewegingen zijn
gecentreerd en binnenlichamelijk. Sommige
bewegingen zijn, vooral in haar beginperiode,
zelfs slordig te noemen. Verder heeft Samia
allerlei westerse (fantasie)elementen en
technieken in de dans geïntroduceerd: de
sluier, hoge hakken en een scala aan
balletbewegingen.
Score voor techniek: 20%

Ik vind Samia een prototype gevoelsdanseres.
Ze sprankelt van het scherm en ze komt heel
authentiek over.
Score voor gevoel: 100%

In haar films verbeeldt Samia vaak persona-
ges, variërend van verliefde vrouwen tot vogels

en djinns. De dansen zijn voor zover ik kan
nagaan altijd geïmproviseerd en in contact met
haar omgeving. Of deze omgeving nou een
geliefde is, of de cameralens, de verliefde
blikken en stralende lachen van haar voelen
echt en intens. Samia is op en top vrouw (of
liever gezegd een meisje) als ze danst, hoewel
ik de indruk heb dat dit meer komt door haar
uitstraling en manier van dansen dan door
specifieke dansbewegingen die haar
vrouwelijkheid benadrukken.
Abstractie: 0%, improvisatie: 100%, seriële
structuur: 100%, vrouwendans: 100%
Totaalscore op cultuur: 75%

De eindscore wordt dan 49%, waaruit ik zou
moeten concluderen dat Samia geen echte
oriëntaalse buikdanseres is.

Didem
Didem Kinali is een Turkse danseres van
zigeunerafkomst. Ze treedt vaak op in
televisieshows en doet dit eigenlijk altijd met
Turkse muziek, hoewel ze ook wel eens op
Indiase muziek danst.
Score voor oriëntaalse muziek: 100%

De Turkse techniek is een stuk minder binnen-
lichamelijk dan de Egyptische. Didem is hier
geen uitzondering op. Verder danst Didem met
weinig tot geen gevoel. Zoals bij de meeste
Turkse danseressen ligt de nadruk van haar
dans meer op de verrassende variaties en
kunstjes.
Score op techniek: 50%
Score op gevoel: 20%

Net als de Egyptische dans is ook de Turkse
buikdans abstract. Of Didem improviseert,
weet ik niet. Ze danst vooral voor zichzelf, een
wisselwerking met publiek of muzikanten is
niet echt aanwezig. En wat is vrouwelijk?
Didems bewegingen zijn wat harder en haar
dans heeft wel wat weg van sport, maar is dat
minder vrouwelijk? Sensueel vind ik het niet.
Abstractie: 100%, improvisatie: ?, seriële
structuur: 100%, vrouwendans: 50%
Totaalscore op cultuur: 83%

De eindscore voor Didem wordt zo 63%, ook
wel erg laag voor een echte oriëntaalse
buikdanseres.
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Ik kan hetzelfde kunstje herhalen voor een
aantal andere sterdanseressen uit de echte
oriëntaalse wereld. Steeds gaat de meetlat
ergens mank. Iedere danseres neemt namelijk
ook iets eigens mee en experimenteert met de
dans. De meeste sterdanseressen zijn groot
geworden door hun vernieuwingen en goed
uitgevallen experimenten.

In de Nederlandse buikdanswereld laait
regelmatig de discussie op over wat wel en
niet mag in de oriëntaalse dans. Maar wat
oriëntaalse dans is, dat hebben we nooit
eenduidig gedefinieerd.

Westerse kunststroming
Voor mij is oriëntaalse dans is een in het
Westen ontstane kunststroming die de dansen
uit het Midden-Oosten als uitgangspunt neemt.
Vanuit dit principe bezien heeft de
oriëntalistische fantasiedans wel degelijk een
plaats in de kunstvorm. Immers, de eerste
westerse oriëntaalse dansen waren westerse
fantasieën over halfnaakte haremdames,
gecombineerd met bewegingen afgeleid uit
verhalen van ontdekkingsreizigers over
danseressen uit de Oriënt. Pas later, toen de
wereld kleiner werd en West en Oost elkaar

meer konden ontmoeten, kon meer kennis en
kunde uit de Arabische wereld gehaald worden
en konden westerse vrouwen gaandeweg
meer authentieke Arabische pasjes in hun
dans verweven.

Vanuit dit perspectief bezien kunnen we
minstens twee hoofdstromingen
onderscheiden in de buikdans: de dans
benaderd vanuit het oriëntalisme (westerse
kunstvorm met oriëntaalse elementen) en de
dans als cultureel erfgoed (oosterse dans,
gedanst door oosterse en westerse vrouwen).

Ik kan me voorstellen dat twee zulke
verschillende inzichten in een danssoort tot
wrijvingen leidt. Tegelijkertijd denk ik dat we al
veel kunnen winnen door te accepteren dat er
verschillende stromingen bestaan en door te
benoemen met welke danssoort(en) we zelf
bezig zijn. Als we dat dan duidelijk naar buiten
toe uitdragen, dan zal het publiek op den duur
ook gaan begrijpen dat ze van iemand die
danst in de jaren ‘90 Egyptische nachtclubstijl
een totaal andere show kunnen verwachten
dan van een Mata Hari junior.

Linda de Poorter
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Advertentie
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n In Kasimpasa geboren m

Ahmet Ogren is een van de bekendste docenten van de Turkse zigeunerdans. Hij treedt ook
nog steeds op. De uitdrukking Kasimpasa delikanlisi (jonge man uit Kasimpasa, een van de
oudste wijken van Istanbul met veel Roman inwoners) past goed bij hem. Hij komt serieus
over, loopt een beetje op de Kasimpasa manier: kaarsrecht en dan met een jas over zijn
schouder en het lijkt net alsof hij op elk moment een stoer danspasje zal doen.

Hoe ben je begonnen met dansen?
“Ik heb dansen op de straat geleerd. Samen
met een paar vrienden pikten we hier en daar
bewegingen en wat we leuk vonden
verwerkten we in een dans. Wij waren
beïnvloed door films. Er was toen geen tv of
video. Dansfilms van John Travolta werden
populair en de dans kreeg vanaf die tijd ook
populariteit. Ik ben in 1978 met professionele
dans begonnen. Met een aantal vrienden
danste ik als back up groep voor een zanger
die westerse popmuziek zong. Liedjes van
Boney M bijvoorbeeld (hij staat op en
demonstreert stapjes op Daddy Cool)”

Heb je zelf Roman roots en zo nee, waarom
heb je je dan toch toegelegd op deze
dansvorm?
“Ik ben geen zigeuner. In Kasimpasa, waar ik
ben geboren en opgegroeid, waren de meeste
van mijn vrienden Roman. Wij gingen vaak
samen naar bruiloften. Toen zag ik het als
louter lol en entertainment. Ik had niet aan de
filosofie ervan gedacht. Later ben ik meer over
de Roman folk te weten gekomen en begreep
ik dat er een hele cultuur daarachter schuilde.

Ik begreep dat hun muziek en dans veel meer
is dan vermaak. Voor hen was het leven. De
zigeuners bestaan als ze op het podium staan.
Wat ze niet kunnen verwoorden uiten ze met
hun lichaam”.

Wat is de status van Roman dans in Turkije op
dit moment?
De Roman folk en de Roman dans werden
vroeger minderwaardig gevonden en er werd
op neergekeken, maar heeft door de proces
van aanpassing aan de Europese Unie meer
respect gekregen. Vroeger waren ze 'de
anderen', nu horen ze bij ons. De zigeuners
begonnen er voor uit te komen dat ze
zigeuners zijn zonder zich te schamen voor
hun identiteit. 2006 is door de Europese Unie
het jaar van de zigeuners uitgeroepen en
gevierd met veel festiviteiten. Het woord
'zigeuner' dat associaties opriep met een laag
en minderwaardig volk heeft ook
plaatsgemaakt voor het woord Roman.

Wat is de status van Roman dans in de wereld
op dit moment?
“Ik dans al 25 jaar de Roman dans op podia,
maar pas in de laatste 5-6 jaar hebben de
buitenlanders veel belangstelling voor mijn
werk gekregen. Door het proces van aanpas-
sing aan Europa is er ook een toenemende
interesse voor de zigeuners als voIk ontstaan.
Ook heeft de romani dans bekendheid
gekregen door de globalisatie. Door YouTube
en internet is de romani dans beter bekend
geworden. Nog een reden is dat de oriëntaalse
dans variatie begon te zoeken, zoals tribal en
fusion. Turkse zigeunerdans is een
authentieke kunst. Er zit een cultuur achter.
Het is een dans die een volk beschrijft”.

Wie zijn je inspiratiebronnen geweest?
Ik heb me laten inspireren door kleine
kinderen, oude vrouwen, het gevoel in de
muziek. Zigeuner dans is een vorm van
expressie. Of je kwaad bent of verliefd bent of
als je je triest voelt kun je die gevoelens met
de melodieën in je dans weerspiegelen. Ik heb
niet een bepaalde persoon als inspiratie bron
maar qua 'attitude' vind ik Joaquin Cortes zeer
interessant.
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Wat zijn de voornaamste kenmerken van
Roman dans? Waarin onderscheidt Roman
dans zich van Turkse folklore dans?
“Alle bewegingen en figuren in Turkse Roman
dans zijn gebaseerd op voetentechniek. 9/8
ritme wordt gespeeld als 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3.
Als er voor roman dans wordt gespeeld (ook
9/8) wordt het makkelijker te verstaan als we 1,
2, 3, 4-5 tellen. Karsilama wordt ook op 9/8
ritme gedanst. Maar karsilama is geen roman
dans. Die wordt altijd op zijn minst met 2
dansers (of even getallen zoals 4, 6, 8)
gedanst. Volksdansen als karsilama zijn aan
regels gebonden. Daardoor kunnen ze tot onze
tijd behouden blijven zonder al te veel te
veranderen. Roman dans is een unieke dans
zonder dit soort regels. Het belangrijkste is
trouw blijven aan het ritme en het voetenwerk
dat het ritme volgt. Choreografie in roman dans
is zeer moeilijk, omdat het zoveel om de
gevoelens gaat. In een choreografie wordt de
gevoelsuiting minder. 20 mensen kunnen
moeilijk tegelijkertijd dezelfde emotie
overbrengen. Bovendien wordt de muziek af
en toe onderbroken door solo improvisaties
van een van de instrumenten wat het
choreograferen nog moeilijker maakt”.

Kun je iets vertellen over Roman muziek?
“Romani muziek uit Trachië wordt meer met
zurna en drums gespeeld. In grote steden
maken klarinet en darbuka vaak deel uit van
het orkest. De componisten van de
muziekstukken zijn altijd anoniem. De liedjes
zijn vaak lolliger dan de doorsnee Turkse liedje
en ze zijn vaak vol verwijt. Roman muziek is
altijd beïnvloed door de muziek van het land.
Ze hebben altijd hun verleden en de muziek
van het land die in hun huidige woonplaats is
samengevoegd. Turkse zigeunerdans is ook
een mengeling van Turkse folkloredansen,
oriëntaalse dans en de eigen kundigheid en
fantasie van het romani volk”.

Waarin onderscheidt de Roman dans zich van
buikdans?
“Het belangrijkste verschil tussen oriëntaalse
dans en Roman dans zijn de ritmes en muziek.
In oriëntaalse dans zijn er veel variaties in
ritmes en stijlen. Zoals 2/4, 4/4 8/8 ritmes en
beledi, shaabi, klassieke stijlen. Roman dans
daarentegen is gebaseerd op maar één maat;
9/8. De variaties zijn; snel, langzaam en
gayda. Toch kan de Romani dans de figuren
van alle oriëntaalse dans stijlen inhouden, mits
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het binnen het ritme blijft. Dit zegt al genoeg
over de kleurrijkheid van de Roman dans.

Is Roman dans in te passen in (Turkse)
buikdans optredens?
“Oriëntaalse danseressen in Turkije hebben
vaak de Roman dans als deel van hun
programma. Het Turkse publiek houdt van het
9/8 ritme en verwacht dat de danseres daarop
weet te bewegen. Roman ritme is als de
hartslag. Iedereen voelt het. Daarom is het
zeer geschikt om het publiek mee te krijgen”.

Zijn er verschillen in Roman dans voor
vrouwen en mannen?
“De vrouw danst meer erotisch en speels, de
mannen meer macho en langzamer. De
mannendans houdt niet veel oriëntaalse
bewegingen in. Toch is dit een individuele
dans en kan per plaats en per danser variëren.
Het is niet ongewoon dat een man als vrouw
danst”.

Hoe zie je de toekomst van Roman dans in
Turkije?
“Ik geloof dat de authenticiteit van de Roman
dans deels verloren gaat. Er zijn buitenlandse
docenten die heel andere dingen doceren, die
niets met Roman dans te maken hebben.
Sommigen wapperen met de rokken en

beweren dat het Roman dans is. In Turkije is
er altijd belangstelling voor Roman dans
geweest, maar weinigen willen er moeite voor
doen.

Heb je binding met zigeunergemeenschappen
in Turkije? Hebben ze je nog iets te leren?
“Ik ben in nauw contact met alle Roman
gemeenschappen en organisaties en ik werk
mee met projecten. Ik blijf elke dag iets nieuws
leren. Het is niet genoeg om alleen maar de
Roman dans te kennen om deze dans op
podium te brengen en aan anderen door te
geven. Je moet ook de Roman mentaliteit,
levenswijze, gevoelens en gedachten kennen.
Zij hebben dingen in hun hart die alleen in
gebaren en mimiek verteld kunnen worden (hij
demonstreert een paar gebaren en wij zeggen
tegelijkertijd dat het zien ervan gelijk een
choreografie inspireert)”.

Is Roman dans voor westerlingen te leren?
“Natuurlijk kunnen de westerlingen de roman
dans leren. Maar hiervoor is tijd en werk nodig.
Het horen van het ritme en voelen van de
muziek is voor de westerlingen waarschijnlijk
moeilijker. Als ze Roman dans leren wordt hun
expressiviteit ook rijker. Ze leren zowel hun
lichaam als hun gezicht gebruiken”.

Geef je vaker buiten Turkije les? Welke dans
plannen heb je?
“Ik ga vaak naar uitnodigingen uit het
buitenland, voor workshops en optredens. Ik
heb les gegeven en opgetreden in Europa,
Amerika en Azië en dat zal ik blijven doen.
Dit jaar in november worden ook workshops in
Amsterdam gepland samen met jou door
Dunya. Door deze dans heb ik de wereld
gereisd. Ik vind dat ik groot geluk heb dat ik in
Kasimpasa ben geboren”.

Rana Miras
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n Interview met Rana Miras m

Rana Miras woonde jarenlang in Amsterdam, gaf daar lessen en workshops en verzorgde
regelmatig avondvullende theaterproducties, die opvielen door vindingrijkheid en originaliteit.
Ook Peter Verzijl heeft lessen van haar gevolgd en aan een productie van haar mee gedaan.
Sinds een aantal jaren woont ze weer in Turkije, maar als Peter haar spreekt door de telefoon
en hij haar humoristische verhalen hoort is het net alsof hij haar gisteren nog heeft gezien.

Meer waardering voor buikdans
“Acht jaar geleden ben ik terug naar Istanbul
verhuisd en heb ik ook nog een aantal jaren in
Antalya aan de zuidkust gewoond. Daar was
het een fijne omgeving voor mijn kind. Ik gaf er
danslessen en workshops, maar Antalya is
toch een Anatolische stad en een internationa-
le dansomgeving op hoog niveau was daar niet
te vinden. Ruim een jaar geleden verhuisde ik
opnieuw naar Istanbul en begon ik me weer
intensief met de dans bezig te houden.
Jammer genoeg voor de buikdanswereld maar
gelukkig voor mij was maar een handvol
docenten in staat te choreograferen en master-
classes te geven in de stad die een van de
buikdanshoofdsteden ter wereld hoort te zijn”.

“In Turkije is nu wat meer waardering voor de
buikdans, omdat het nu regelmatig op tv is te
zien. Op bijna alle dansscholen is het nu een
onderdeel van het programma, zij het op een
niet al te hoog niveau. Er zijn veel jonge
danseressen die in de stijl van Asena dansen,
die op haar beurt (zegt men) weer geïnspireerd

is door Beate en Horacio Cifuentes. Veel
buitenlanders denken dat zij de echte Turkse
stijl danst. De verwachtingen van het Turkse
publiek zijn tegenwoordig hoger, dus zomaar
een mooi meisje dat een paar lessen heeft
gehad komt niet zo ver meer. Er zijn Roman
danseressen die van huis uit dansen en ook
intensief getraind zijn. Sommigen van hen zijn
erg goed. De optredens zijn dus nu van een
hoger niveau en buikdans als hobby is niet
meer vreemd”.

Vlijtige dames uit het Verre Oosten
“Mijn vaste groep bestaat uit vrouwen van alle
nationaliteiten die in Istanbul wonen, voorna-
melijk Japanse meisjes maar ook Europese en
Amerikaanse vrouwen. Datzelfde beeld zie je
bij de lessen van andere docenten hier in
Istanbul. Turkse meisjes nemen privé-les als
ze willen optreden. Wekelijkse lessen als
hobby houden ze niet vol. Ik geef ook work-
shops aan mensen van verschillende
nationaliteiten, die speciaal daarvoor naar
Istanbul komen. Japanners zijn altijd in de
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meerderheid. Ze vinden mij kennelijk aardig in
het Verre Oosten. Na een aantal programma’s
voor Singapore tv en een artikel in het Japanse
buikdansblad was ik ineens omringd door
vlijtige dames uit het Verre Oosten. Ik ben
uitgenodigd om in oktober workshops te geven
in Tokio en Osaka. En ik ben er erg blij mee,
want het is een groot plezier om met hen te
werken. De vrouwen uit het Verre Oosten lijken
het missende deel van hun ziel in buikdans
gevonden te hebben. Het is zo ver van hun
cultuur, zelfs hun lichamen zijn zo on-buik-
danserig, maar ze hebben er alles voor over:
tijd, geld, moeite. Soms worden ze ook erg
goed. De Midden-Oosterse vrouwen zijn
daarentegen al bekend met de muziek en de
ritmes, maar ze denken dat ze het al kunnen
en hebben vaak weinig geduld. Zoiets als een
serieuze hobby bestaat voor hen niet. Als het
dansen al een hobby is, is het gewoon niet
serieus. Westerlingen leren vaak door tot ze
een hoog niveau hebben, als ze aanleg
hebben tenminste”.

Nederlands versus Turks
“Het grootste verschil tussen Nederland en
Turkije is dat buikdans in Nederland een
marginaal verschijnsel blijft, ongeacht het
niveau, terwijl het in Turkije als een deel van
de cultuur wordt gezien. Buikdans is big
business in Turkije, dus het niveau van de
Turkse professionele danseressen is over het
algemeen hoger, al zijn er ook danseressen
van hoge klasse in Nederland. Beginnersles-
sen heb je niet in Istanbul. De Turkse vrouwen
kunnen al iets als ze op les komen en de
buitenlandse meisjes hebben al een tijdje
gedanst als ze naar Istanbul komen om er
lessen te nemen. Orientalistische taferelen
(lessen in vol ornaat, dansen in met doeken
versierde ruimtes) zie je hier niet en er wordt
voornamelijk Turks gedanst. Ik denk dat in
Nederland de Egyptische stijl nog altijd de
boventoon voert”.

“Nederlandse danseressen en dansers die ik
ken zijn dierbare vrienden voor het leven en er
zijn heel wat lieve ex-leerlingen die nu
professionele danseressen zijn. Allemaal
getalenteerde, hardwerkende mensen die
weten waar ze mee bezig zijn. Je vindt hier en
daar ook wel wat truttigheid en naïviteit, maar
toch gebeurt er voor zo’n klein land best wel
veel op het gebied van buikdans door het
goede werk van een aantal mensen. Buikdans
blijft daarnaast nogal wat vrouwen trekken met
ernstige psychische problemen die op zoek
zijn, maar dat is niet uitsluitend een
Nederlands fenomeen. Goed geïnformeerd en

kritisch over buikdans zijn de Nederlanders
niet erg”.

“Ik heb vaak vrienden uit Nederland op bezoek
en anders bel en mail ik naar Nederland en ik
lees dit blad dus de contacten met Nederland
onderhoud ik wel. Dit najaar kom ik trouwens
voor workshops naar Nederland, samen met
Roman danser Ahmet Ogren. Ik heb een aan-
tal goede vrienden en vriendinnen hier die mij
dagelijks op de hoogte houden over de laatste
buikdansroddels, net als in Nederland! Ik heb
een paar collega’s op wie ik kan rekenen. Er is
meer dan genoeg plaats in Istanbul voor
iedereen en er zijn te weinig docenten, dus
niemand hoeft jaloers te zijn op een ander,
althans zo voel ik het. De optredende meisjes
(buiten mijn eigen leerlingen) zijn over het
algemeen onder de 30, dus te jong voor mij om
echt als vriendin te hebben”.

Muzikaliteit en sensualiteit
“Een goede buikdanseres moet muzikaal zijn,
ritmegevoel hebben en ze moet sensualiteit
uitstralen. Dat vind ik essentiële eigenschap-
pen voor een danseres. Wat ze doet moet ze
technisch perfect doen. Ze hoeft geen zeer
uitgebreid dansvocabulaire te hebben. Kijk
maar naar danseressen zoals Tulay Karaca en
Suheir Saki. Ze hadden een klein vocabulaire
maar waren fantastische danseressen. Verder
moet een danseres tot in de puntjes verzorgd
zijn. Ideaal gezien zou ze een beetje ‘gevuld’
moeten zijn. Dat heb ik zelf altijd gewild maar
begin dat helaas pas nu te krijgen”.

Meer vernieuwend dan authentiek
“Ik zou mijn eigen stijl als Turks willen
omschrijven, maar niemand danst echt Turks,
misschien met uitzondering van Tulay Karaca
of een aantal danseressen uit oude films. Ik
houd van veel ruimtegebruik, het theatrale. Ik
ben dus geen minimaliste. Ook zijn er nog
steeds balletinvloeden in mijn dans. Ik heb me
nog nooit druk gemaakt of ik wel authentiek of
puur zou zijn. Sommige danseressen hebben
gelukkig de taak op zich genomen om de
authentieke stijlen te bewaren en verder te
perfectioneren. Ik ben experimenteler en hoop
een vernieuwer te zijn. Maar natuurlijk moet je
eerst de regels kennen voordat je avant-garde
mag gaan”.

“Mijn leraren Ibrahim Farrah en Yousri Sharif
hebben mij laten zien dat de expressieve
mogelijkheden van de buikdans oneindig zijn.
Ook Elena Lentini was een inspiratiebron voor
mij omdat ze flamenco-elementen gebruikt en
elementen uit andere dansen en de sluier ziet
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als verlenging van haar lichaam. Ze straalt
integriteit uit in haar bewegingen. Ook
leerlingen, muziek en dingen die niets met
buikdans te maken hebben kunnen mij
inspireren”.

“Met vernieuwing ben ik al 18 jaar bezig.
Termen als fusion of tribal bestonden toen nog
niet. Mijn grote verlangen was toen al om
buikdans voor het gewone publiek on stage te
zetten en echte verhalen voor een volwassen
publiek te vertellen. Met puur buikdans zit je
toch aan de Arabische fantasie vast. In mijn
eerste theatervoorstelling in 1993 zaten veel
kostuumwisselingen en elementen uit andere
dansen. Dat was een succes. Mijn laatste
theatervoorstelling 12 jaar geleden in
Nederland werd minder gewaardeerd omdat
de nadruk niet zo op de kostuums lag. Het
publiek heeft kennelijk een beetje glitter nodig.
Maar goed, ik was de eerste die zich waagde
aan dit soort voorstellingen en dat heeft voor
mij meer betekenis dan in de smaak te willen
vallen. Misschien waag ik het een kleinschalig
buikdansfestival te organiseren. Ik ben niet blij
met de manier waarop het Turkish Delight
festival georganiseerd is. Ik doe er niet aan
mee en alle Turkse docenten hebben zich
teruggetrokken, zodat er geen enkele Turkse
docent overbleef”.

Blijf kritisch
“Als ik beginnende danseressen tips zou
mogen geven zou ik zeggen: blijf kritisch.
Probeer echt van kitsch te onderscheiden. Blijf
jezelf, je zult nooit een Egyptische of Turkse
worden en dat hoeft ook niet. Probeer een
reëel beeld te krijgen van de culturen waar de
buikdans vandaan komt. Maar denk niet dat
docenten of dansers uit die landen het per
definitie beter weten! Verkwist je geld ook niet
aan New Age gedoe wat je soms als buikdans
voorgeschoteld krijgt. Dit soort dingen gebeurt
alleen in Westerse landen”.

Peter Verzijl
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n Dromen van de dansende Godin m

Zoals velen in buikdansland weten is Mariska Assink een van de meest onderlegde en kundige
danseressen in Nederland. Ze is een uitstekende docente, heeft een prachtige eigen studio,
werkt samen met vele andere docenten (onder wie Laudie Vrancken en Peter Verzijl als vaste
docenten van ‘de Verdiepingscursus Oriëntaalse Dans’) en is samen met haar man Arthur de
bezielende drive achter het ensemble “Al Awady” waarmee ze optreedt en theatershows geeft.

Toen ik Mariska weer ontmoette voor een les
en haar in de Vondelkerk zag dansen, raakte ik
opnieuw betoverd door haar gratie, uitstraling
en bekwaamheid. Je hoort mensen zeggen dat
als Mariska gaat dansen ‘de zon begint te
schijnen’ en daar kan ik me helemaal in
vinden! Reden genoeg om eens een portret
over haar, haar man Arthur en Al Awady te
schrijven. Een persoonlijk verhaal over deze
inspirerende vrouw en haar muzikale
echtgenoot.

Dus toog ik naar de boot van Mariska en
Arthur, genaamd “Zena”, een Arabische
meisjesnaam die, losjes vertaald, “alles wat
verfraait” betekent. De boot ligt rustig en stil op
het water, als je er op stapt kom je inderdaad
in een verfraaide, andere wereld. Een wereld
van kunst, muziek, dans, kabbelend water,
mooie mensen en vooral een fijne sfeer. We
hebben gezeten in de mooi ingerichte studio
waar rust en ruimte is. Samen gingen we al
pratend terug in de tijd. We gingen op in het
verhaal over ontwikkeling, groei en bewustzijn,
in de sfeer van Godinnen en hun symboliek…

Het begin
“In februari 1989 begon ik samen met mijn
moeder buikdanslessen te volgen bij Els van
Griensven in Eindhoven. Ik was toen 21 jaar
oud en studeerde aan de kunstacademie in
Den Bosch. Ik weet nog goed dat we daarna
altijd lekker frieten gingen eten, we hadden er
toch een paar kilo’s van afgedanst! Meteen
was ik verliefd op deze dansvorm: de muziek
het sprookjesachtige en mysterieuze, dat er
omheen hing en de mooie kostuums. Ook de
fascinatie door de hele cultuur, voor zover ik
daar toen al iets vanaf wist. En ik was geboeid
door de schoonheid van de bewegingen en
bewonderde danseressen die deze moeilijke
danstechniek konden uitvoeren”.

De tijd bij Suraya Hilal
“Els van Griensven nodigde ook een lerares uit
van de Hilal Dance School van Suraya Hilal:
Lisa Wegdwood. Haar dans en manier van les
geven was het summum voor mij. Haar
bezieling, haar grote mensenkennis en hoe ze
met mensen omging tijdens de lessen sprak
me bijzonder aan. Met een paar aanwijzingen
kon ze mensen sprongen vooruit laten maken

in de dansstijl. Haar liefde voor de dans spatte
er van af, daardoor inspireerde ze ons. Zij was
fantastisch in het uitleggen van de methodiek
binnen deze dansstijl, vandaar… Omdat ik met
deze dans wilde verder gaan, ben ik gestopt
met de kunstacademie en naar de school van
Suraya gegaan om vooral in Engeland, Londen
en Winchester, en andere Europese steden
lessen en weekendworkshops te volgen”.

Mariska in klassiek Indiaas kostuum. Foto © Annelies

Teachers training, zou het me lukken?
“Ik hoorde in die tijd van haar teachers training
en durfde bijna niet te vragen of ik die zou
mogen volgen. Daar heb ik behoorlijk over in
de zenuwen gezeten, want ik wilde dat heel
graag. Gelukkig kreeg ik fiat en kwam er later
achter dat ze al lang besloten had me toe te
laten. De teachers training heeft zeker 4 jaar
geduurd, in totaal ben ik rond 7 jaar bij Suraya
in de leer geweest. De training bestond uit
praktisch en theoretisch huiswerk, lessen van
elkaar afnemen en waarnemen, verslagen
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schrijven, kortom een complete opleiding met
veel reizen. Sabouschka, Fransje en ik waren
de eerste lichting van studenten van buiten
Engeland. Voor de Engelse vrouwen was de
opleiding compacter en korter, omdat zij elke
week of twee keer per maand bij elkaar
konden komen voor lessen. Er zaten in onze
groep verder nog vrouwen uit Duitsland,
Frankrijk en België”.

“Suraya heeft haar eigen `Suraya Hilal` stijl. Ze
was een van de eersten die stijlen in de
oriëntaalse dans, vooral de Egyptische dans,
begon te definiëren. De verwesterde showstijl
in het Westen prikkelde haar - ze irriteerde
haar voornamelijk, ze noemde het de
bastaardisering van de oriëntaalse dans - om
te gaan onderzoeken wat de oorspronkelijke
bedoeling was van de oriëntaalse dans, voor
haar specifiek de Egyptische stijlen. Daarin
onderscheidde ze de Ghawazee, de baladi, de
klassieke stijl (Egyptische filmdans) en de
moderne klassieke stijl. Bij mijn weten
doceerde ze die laatste niet echt. Bij elke stijl
waren er voor haar sterren die daarbij hoorden.
Door te reizen door Egypte en studie te maken
van de dansen daar, kwam ze tot haar ideaal,
bijna een illusie. Ze heeft een helder onder-
scheid gemaakt, veel beter dan die oorspron-
kelijk was en is. Dit geeft houvast, maar helpt
ook dogma’s in de wereld. Deze striktheid kan
verstikkend werken en ook verwarrend. Als je
naar een Egyptische danseres gaat kijken, dan
komt er ook verwarring, omdat er tussen stijlen
altijd overlapping ontstaat. Iedereen danst naar
het eigen gevoel. Zoveel danseressen, zoveel
stijlen. Verder veranderen de stijlen, ze gaan
met hun tijd mee”.

Los maken
“Er kwam een moment waarop deze ‘leer’ voor
mij beperkend en verstikkend begon te
worden. De keuze van muziek werd ook
steeds kleiner. Ik wilde me verder ontwikkelen.
Ik heb veel van Suraya geleerd, maar wilde
meer dan alleen haar dansstijl. Mijn fascinatie
voor haar danskunst en dansstijl is zeer groot
en ook haar inspirerende manier van dansen
en les geven. Haar prachtige optredens met
live muziek zorgden ervoor dat ik haar
voornamelijk als voorbeeld nam. Het was mijn
doel om zo goed te worden als zij; vandaar dat
ik me op haar heb gefocust bij het leren
dansen. Later heb ik me dus los gemaakt, nam
geen lessen meer en keek geen video’s. Ik
wilde mijn eigen stijl vinden binnen de van haar
geleerde dansen en technieken. De
organische en natuurlijke manier van bewegen
en haar grote bewegingskwaliteit heb ik denk
ik wel van haar overgehouden. Ook haar

muziekinterpretatie en het werken met live
muziek was een belangrijke inspiratie. Haar
goede precies uitgevoerde techniek, en haar
grote lichaamsbewustzijn, lichaamsgevoel heb
ik jarenlang geprobeerd te evenaren”.

“Maar ik vlak ook de geweldige lessen van Els
van Griensven en Paula Marissink niet uit! Zij
hebben mij ook zeer geïnspireerd! En
jarenlang heb ik wekelijks lessen bij hen
gevolgd. Ook ben ik 13 jaar lang bezig
geweest met bharata natyam, de klassiek
Indiase tempeldans uit Zuid India. Dit vormt
een belangrijk onderdeel van mijn fusie van
Indiase dans met oriëntaalse Dans. Het is heel
belangrijk geweest voor mijn dansontwikkeling.
In de Indiase Klassieke Tempeldans beeld je
namelijk veel godinnen uit en hun verhalen.
Dat is een van de redenen dat ik met het idee
van godinnen aan de slag ben gegaan”.

Een eigen muziekensemble
“Ongeveer 15 jaar geleden kreeg ik het idee
om een eigen muziekensemble samen te
stellen. Arthur heeft aan het conservatorium
gestudeerd met alt-, tenor- en bariton
saxofoon. In de praktijk speelt hij voornamelijk
jazz. Hij volgde mijn dansontwikkeling, kwam
daardoor in aanraking met Turkse en
Egyptische muziek. Hij raakte erin
geïnteresseerd, onder andere doordat
improvisatie een belangrijk deel van deze
muziek vormt, net als in de jazz. Ik wilde
samen gaan optreden, met nog een paar
muzikanten erbij. Maar bladmuziek van de
Egyptische nummers waar ik graag op danste
had ik niet. Om goed te kunnen improviseren
in deze muziek moet je veel weten van de
Arabische toonladders en van de hele
Arabische muziekleer. Om nog maar niet te
spreken van alle totaal verschillende
muziekstijlen die er zijn binnen de Egyptische
dansmuziek en de Midden-Oosterse muziek”.

“Wat we wel hadden waren cassettebandjes
met Turkse en Egyptische dansmuziek die ik
gebruikte om op te oefenen. (Later namen wij
altijd vrachten cassettebandjes mee uit Turkije,
Egypte of India wanneer we daar naar toe
gingen). Die heeft hij aanvankelijk als leidraad
gebruikt om zich iets van deze muziek eigen te
maken. In de baladi wordt de accordeon, maar
ook de saxofoon veel gebruikt. Dus dat was de
stijl waar we mee begonnen. Later heeft hij
veel geleerd van de vaste leden van Al Awady
en door te oefenen met het begeleiden van
mijn dans. Hij leerde in zijn improvisaties mij te
volgen, dus weet nu ook veel over dans. Ik
besefte in het begin onvoldoende hoe moeilijk
het is om oriëntaalse muziekstijlen te leren”.
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Mariska met het ensemble Al Awady: v.l.n.r. Dilaver, Andy, Arthur, Johnny, Mariska en Jamil

Optreden in Vredenburg
“Later heb ik ook een goede Egyptische
percussionist gevonden, een Egyptische violist
en als losse gast nog een geweldige neyspe-
ler. Een fase later behoorden Arthur, Jamil,
Sattar en Simone tot het ensemble. Weer later
veranderde deze samenstelling tot Arthur,
Jamil, Latif en losse gasten. Nog veel later
kwamen Johnny en Dilaver erbij, en nu speelt
Andy bij ons, in plaats van Latif. Ons repertoire
groeide namelijk en mijn wens om weer een
muziek- en dansvoorstelling te maken ook.
Daarvoor hadden we een uitgebreidere, vaste
bezetting nodig. Toen we gevraagd werden om
in Vredenburg een avondvullende voorstelling
te geven, heb ik vaart gezet achter deze
vernieuwde en uitgebreide samenstelling van
Al Awady. Datzelfde seizoen werden we weer
gevraagd door Vredenburg om op te treden
tijdens de Nacht van de Poëzie”.

Blaasinstrumenten uit Egypte en Turkije
“Arthur en ik gingen wel eens naar Egypte,
Turkije en India op vakantie. Arthur was
geïnteresseerd in de Turkse muziek met de
shah-ney, een hele grote bamboefluit,
voornamelijk gebruikt in de Derwisj muziek, -
hij speelde al sinds zijn jeugd klarinet - en ook
in de Egyptische muziek waar de ney (kleinere
bamboefluit) in wordt gespeeld. Hij kocht vele
fluiten in deze landen. Op onze trouwdag heb
ik hem toen een originele shah-ney cadeau

gedaan die speciaal voor hem was gemaakt in
Istanbul. Hij was namelijk ook geïntrigeerd
door de derwisjmuziek”.

“Via andere docenten kreeg ik meer contact
met muzikanten en zo ontstond de mogelijk-
heid om een ensemble samen te stellen. Dat
was de tweede versie van Al Awady. Toen is
de eerste voorstelling geweest met mijn
vriendin Janet, mijn zus Jocelyne, en Anita
(voorheen Aziza). De voorstelling bestond uit
veel verschillenden stijlen oriëntaalse dans met
live muziek en als rode draad een verhaal: “Al
Ostora” dat over de mysteriën rond de Ark van
het Verbond ging. Dit vormde de basis van het
huidige repertoire”.

Het huidige Al Awady
“Al Awady bestaat nu uit vijf muzikanten en
één danseres: Arthur Heuwekemeijer (blaasin-
strumenten saxofoons, klarinet, ney), Jamil
(kanoun en viool), Dilaver (Turkse zang, ud en
saz, darbouka), Johnny Tevreden (contrabas,
elektrische bas, Indiase tabla), Andy Kooren
(percussie) en Mariska als danseres”.

Volgens Johnny Tevreden is Mariska “een heel
goede, maar strenge leidster van het ensem-
ble. Ze weet goed wat ze wil, ze weet van
wanten en zet ons elke keer hard aan het
werk”. Leerlinge Alice de Jong zegt over haar:
“Ik had als grote wens ooit eens met mijn
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Sluierdans in "De Godin", foto © Gerard Assink

lerares Mariska op het podium te staan. Voor
de voorstelling in het Beaufort-huis ben ik
gevraagd om mee te gaan en te assisteren
met de workshop voor de kinderen. Toen
hebben we ook nog een korte dans met elkaar
ingestudeerd. Heel fijn, dus wensen kunnen
ooit in vervulling gaan”.

Rustig begonnen
Mariska: “Ik ben begonnen met Klassieke
nummers aan te bieden en rustige Turkse
muziek en wat baladi stukken. De muzikanten
van dit ensemble spelen allemaal meer dan
één instrument, wat veel mogelijkheden biedt.
Maar toch moet muziek vaak erg aangepast
worden, omdat in de originele versies andere
instru-menten worden bespeeld, of de orkesten
groter zijn. Of omdat ik ook Indiase muziek in
de voorstelling wil hebben, wat weer een totaal
andere muziektraditie is dan Midden-Oosters.
Dat bewerken van de muziek, het aanpassen
aan de mogelijkheden van het ensemble en
het geschikt maken voor mijn dans en voor de
voorstelling, doe ik zelf. Ik heb het geluk dat ik
muzikaal ben en jaren muzieklessen heb
gevolgd. Daar heb ik nu profijt van. De
muzikanten schrijven zelf partijen voor hun
instrumenten. Zo ontstaan er totaal nieuwe
stukken, die weinig meer te maken hebben
met het origineel. Dat creatieve en experimen-
tele vind ik leuk. Zo krijg je een heel eigen
repertoire”.

“Sommige muziek was allang bekend bij Jamil
en Latif, zoals stukken van Om Kalthoum, en
van Mounir Bashir (bij hem is Jamil in de leer
geweest). Maar ik wilde meer stijlen, een geva-
rieerd repertoire. Voor hen was baladi bijvoor-
beeld nieuw. Door het naspelen van muziek
van cd en uitleg van mij leerden ze ook die
stijlen en ook om voor dans te spelen. Verder
brachten alle leden van Al Awady nieuwe
stukken in: eigen werk (heel uiteenlopend van
stijl) en traditionele muziek uit hun eigen land.

Door samen veel te oefenen en te
improviseren, naar elkaar te kijken en te
luisteren komen muziekstukken steeds meer in
harmonie en wordt alles op elkaar afgestemd.
In deze nieuwe samenstelling mag het
groepsgevoel nog meer gaan groeien. Daarbij
zal wat meer inlevingsvermogen voor de
danseres ook heel welkom zijn. We hebben
pas ons eerste optreden in deze samenstelling
gehad, en zoiets heeft tijd nodig”.

Werk en privé
Mariska en Arthur samen in Al Awady, werk en
privé vallen samen, hoe speel je dit klaar?
“Wat een roddelblad vraag!?! Het is positief en
negatief. Eén van de voordelen is dat je op
elkaar ingespeeld raakt door veel samen te
oefenen. Het is heel bijzonder om samen met
je echtgenoot op het podium te staan. Afstand
nemen is best moeilijk, buiten de repetities en
optredens om. Ik ben er veel mee bezig, wil
alles perfect hebben, en bestuur het ensemble.
Ik regel echt alles en bepaal wat er wanneer
gerepeteerd wordt, welke stukken er in het
programma komen, in welke volgorde, hoe ze
gespeeld worden - vanwege de dansinterpre-
tatie - , welke instrumenten er gespeeld
worden… Verder coördineer ik alle praktische
zaken. Zo ben ik contactpersoon voor de
theaters en onderhoud ik het contact met onze
agent. Ook verzorg ik het lichtplan, het decor
en de kostuums. Arthur en de leden van Al
Awady helpen me wel wat, maar zij hebben
allemaal al een volle agenda, andere combo’s
waar ze in spelen, een lespraktijk, sommigen
een studie of een baan… En bovendien: de
voorstelling De Godin is MIJN grote droom. De
muzikanten, inclusief Arthur, staan daar anders
in. Daar heb ik begrip voor, maar het steekt
wel eens. Ik oefen me suf voor elke repetitie.

Optreden in het Beaufort-huis

Arthur gaat met de voorbereiding totaal anders
om dan ik. Dat kan heel moeilijk zijn. Gelukkig
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leer ik steeds meer los te laten en meer
ontspannen met voorbereidingen om te gaan,
en dat is ok!”

Maangodin. Foto: Alan Middleton, bewerking: Mariska

Dans, muziek en spirituele ontwikkeling…
“Dat spiritualiteit in de naam van ‘Studio Zena,
een centrum voor Dans, Muziek en Spirituele
Ontwikkeling’ ( www.ms-zena.nl ) staat, wil niet
zeggen dat ik mezelf een spiritueel mens
noem. Ik zou niet eens echt kunnen definiëren
wat dat inhoudt. Spiritualiteit boeit me al vanaf
mijn jeugd. Dit komt ook door mijn vader. Nu
integreer ik het steeds meer in alles wat ik doe
en ik kan een hele lijst met aspecten
opnoemen. Eén van de belangrijkste dingen is:
‘In het Hier en Nu Zijn’ (zie het kader aan het
einde van dit artikel). Ik beheers dat zelf nog bij
lange na niet goed. Het feit dat ik elke keer nog
veel moeite moet doen om me voor te
bereiden, om niet te nerveus te zijn voor grote
optredens, zie ik als een uitnodiging om er
steeds opnieuw aan te werken”.

Ontwikkeling, groei en bewustzijn
“Als je een kunstvorm kiest - in dit geval de
oriëntaalse dans - kom je jezelf aan alle kanten
tegen. Je moet de confrontatie met jezelf
aangaan, met je eigen persoonlijkheid en alle
plussen en minnen die je daarin hebt. Ik werd
me heel erg bewust van mijn perfectionisme,
mijn ambities en ook faalangst, noem maar op.
Het was en is nog steeds confronterend. Ik leer
milder en vergevingsgezind te zijn voor mezelf
en mezelf elke keer weer een nieuwe kans te

geven. Dat is een weg naar meer bewustzijn,
en dat zou je spiritueel kunnen noemen. Ook
het leren om bepaalde chakra’s (energiepun-
ten) meer te openen hoort hierbij. Voorbeeld:
als je je bewust wordt van je hartchakra, straal
je meer tijdens je les of optreden”.

De Godin
“De Godin is een dans- en muziekvoorstelling
met een rode draad. Het hele stuk is doorwe-
ven met het thema Godinnen. Het is ontstaan
vanuit het idee dat ik alle dansen en stijlen
wilde laten zien die ik kan dansen. Dit is voor
een deel gelukt, want de Ghawazee en de
authentieke Indiase dans vind je er niet terug
(wel elementen uit Indiase dans), omdat deze
muziek niet speelbaar is voor het ensemble. Er
zijn totaal andere muziekinstrumenten voor
nodig”.

“Ik geloof echt dat elk mens, elke ziel een heel
klein stukje is van de onnoemelijke creatieve
kracht die met veel namen wordt aangeduid,
onder andere God. Volgens mij is dat, of
bestaat die uit, puur licht, liefde en creatieve
energie. We zijn of hebben allemaal een mooie
ziel. Maar die zijn we vergeten en er zitten veel
lagen van minder zuivere en krachtige kwaliteit
overheen. Het valt in deze ingewikkelde en
vaak harde wereld niet mee om pure levens-
lust en liefde te ervaren, jezelf totaal te
accepteren en lief te hebben zoals je bent. Of
vertrouwen in je eigen kunnen, creatieve
kracht en het bewust scheppen van je eigen
werkelijkheid. En ditzelfde voor anderen voelen
is minstens zo moeilijk”.

Matriarchaat en Patriarchaat
“Vóór het christendom zijn intrede deed,
aanbad men wereldwijd duizenden jaren lang
(verschillende aspecten) van de Godin. Die
stond onder andere bekend onder de namen
Ishtar, Moeder Aarde en Isis. Veel samenle-
vingen waren in die tijd matriarchaal. Dat het
mannelijke de boventoon voert in bijna alles, is
relatief recent. Je merkt aan veel dingen in
onze huidige maatschappij dat het vrouwelijke
weer meer boven water komt. De nieuwe
religie die geënt is op het geloof van de
prechristelijke mens (‘heidens’ of in het Engels
‘pagan’ genoemd) heet wicca. Het is een van
de snelst groeiende religies. In de wicca wordt
vooral de Godin, maar ook een mannelijke god
aanbeden. Met de new-age filosofen komt ook
steeds meer naar boven dat mensen het
goddelijke in zichzelf willen vinden, en niet
meer via een goeroe, priester of dogma dat
buiten het/hen zelf ligt. Er verschijnen enorm
veel boeken die je bewust maken van het feit
dat je je goddelijkheid in je dagelijks leven kunt

http://www.ms-zena.nl
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integreren en hoe je meester kunt worden over
je eigen leven. Het wordt ook steeds duidelijker
dat al die goden en godinnen die door de
duizenden jaren heen zijn aanbeden – en in
sommige culturen of nieuwe religies weer
opnieuw of nog steeds – aspecten zijn van één
godheid. Hoewel dit niet in alle gevallen zo is.
Veel van die oude godinnen en goden behoren
nog steeds tot het pantheon, denk aan het
hindoeïsme. Bijvoorbeeld de Godin van de
oorlog of de jacht, de Godin van de kunst, de
vernietiging, geboorte, de schoonheid of de
liefde”.

“Daarnaast bestaan er in veel culturen
natuurgoden en –godinnen (deva’s) die
natuurlijke processen of weersgesteldheden
vertegenwoordigen. Ook rivieren, meren,
zeeën, bossen, bergen en noem maar op.
Deze godinnen worden veelal zeer vermen-
selijkt. Ze krijgen vaak een bepaald uiterlijk
met kleding, attributen en juwelen en bepaalde
karaktereigenschappen toegedacht. Ook
bepaalde gebeurtenissen worden aan hen
toegeschreven. Hun hulp en gunst kan worden
afgesmeekt door offerandes te brengen en
door te bidden. Het thema of de subtitel van de
voorstelling: “de Godin in elke vrouw en de
vrouw in elke godin” vat mijn achterliggende
gedachten over dit thema samen”.

Lievelingsstijl
“Mijn lievelingsstijl om zelf te dansen is de
baladi. Weinig opdrachtgevers weten dat die
bestaat, dus het wordt niet veel gevraagd. De
klassieke dans ligt me goed en vind ik leuk en
prettig om te doen. Het appelleert aan mijn
prinsessengevoel. Nooit helemaal volwassen
geworden, zie je… Mijn eigen stijl ligt dicht bij
het klassieke, maar is iets vrijer. Mijn zelf
ontwikkelde fusie met Indiase dans is
interessant voor me en ik kan er nog veel in
groeien. Fysiek is het wel zwaar en daarom
moet ik me altijd heel goed voorbereiden en
kost het meer tijd. Het oriëntaalse repertoire

heb ik altijd paraat en daar kan ik direct mee
het podium op. Onze agent voor Al Awady
verkoopt ons voornamelijk aan muziekpodia
voor wereldmuziek. Werelddans en –muziek-
liefhebbers zullen onze muziek en dans zeker
waarderen en liefhebbers van Middenoosterse
muziek maken deel uit van het publiek dat wij
trekken. En natuurlijk de oriëntaalse
danswereld!”

Godin van het water. Foto: Alan Middleton, bewerking:
Mariska

Mariska’s hartenwens
“Het is nog steeds mijn hartenwens de
voorstelling ‘De Godin’ te maken en uit te
voeren zoals ik hem in oorspronkelijke zin nog
steeds in mijn hoofd heb. Dit idee wil ik nog
meer uitwerken, bijvoorbeeld het theatrale
aspect uitwerken, vergroten en het realiseren
van meer visuele effecten, decor en een
uitgebreid lichtplan. Zo zou ik tijdens de
voorstelling afbeeldingen van natuurgodinnen
en –wezens willen vertonen die ik zelf heb
gemaakt. Deze projecteren, zodat het verhaal
door blijft gaan als ik me bijvoorbeeld omkleed
en het ensemble alleen blijft spelen. Deze
hartenwens blijft me bij, ik hoop dat het ons
ooit gaat lukken”.

Karin Dekker-Commandeur
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n Aspecten van bewustwording m

Die je kunt gebruiken in het dagelijkse leven, ook en vooral bij dansen,
optreden en lesgeven

Door Mariska Assink

Besef dat jouw keuze om intensief met dans bezig te zijn, voor jou een heleboel levenslessen in petto
heeft. Je kiest iets niet voor niets. Je leert meer dan alleen dansen.

 Wees in het ‘Hier en Nu’. Dat helpt zenuwen te kalmeren, beter in de muziek te zijn en te kunnen
improviseren, de muziek uit te drukken. Er komt magie in je dans. Je leerlingen en je publiek
voelen het als je er niet helemaal bij bent. En je zit beter in je lichaam, zodat je de techniek ook
beter kunt uitvoeren. Het is makkelijker om liefde te voelen voor waar je mee bezig bent als je echt
in het nu bent.

 Werk aan lichaamsbewustzijn, voel en zie je lichaam als een geheel wanneer je danst;
 Ga bewust om met je energie en het sturen van je energie tot buiten je lichaam (bijvoorbeeld “tot

voorbij je nagels” bij het dansen met je armen);
 Leer jezelf goed te aarden;
 Mediteren en mediteren vóór je optreden om te aarden en zo meer te kunnen voelen, door minder

opgesloten te zitten in je hoofd en jezelf minder te controleren, sturen en be- en veroordelen
tijdens het dansen, en voor een betere balans (bijvoorbeeld bij draaien);

 Leren je chakra’s te stimuleren (die regeren op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch vlak).

1e Chakra: Basis van aarden, zekerheids- en veiligheidsgevoel, stevig staan. Daardoor zul je de
energie niet omhoog laten schieten en kun je mooie, geïsoleerde, binnenlichamelijke bewegingen
maken die laag in het lichaam zitten en er organisch uit zien.

2e Chakra: Basis voor het vrouwelijke, onze leerprocessen, vertegenwoordigt het waterelement, het
vloeiende en het gevoel.

3e Chakra: Staat voor energie, onze wilskracht, vuur, zorgt voor heftige dansbewegingen, zoals
springen, pirouettes, virtuoze heupbewegingen. Dit chakra staat voor hoe je jezelf profileert, hoe je
over wilt komen.

4e Chakra: Staat voor het hart, de liefde voor de dans, muziek, jezelf, de muzikanten en het publiek,
kortom: het moment. Door hartenergie kun je (je omgeving en) het publiek meer meegeven dan alleen
technisch knap uitgevoerde dansen.

5e Chakra: Staat voor expressie – wat wil ik overbrengen? Dit gaat over communicatie en interactie
met medemensen en publiek.

6e Chakra: Staat voor visie en helderheid in het hoofd.

7e Chakra: Staat voor inspiratie, hulpjes van boven indien nodig, het geïnspireerde dansen vooral bij
improvisaties.

n m



Raqs wa Risala, nummer 15, mei 2010, blz. 26

n Agenda m

Turkish Delight Festival Istanbul

Start: Donderdag 29 april 2010
Einde: Maandag 3 mei 2010
Locatie: Istanbul, Turkey
Website: www.turkishdelightfestival.com

Big Bellydance Festival with Gala shows, lots of
workshops and international stars!!!

Moorse dans

Start: Zaterdag 1 mei 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 1 mei 2010 om 17:00 uur
Locatie: Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den
Haag
Kosten: € 40,--

Workshop door Yazila. Meenemen: wijde rok en
sluier. Info meinsjedepaauw@planet.nl of bij Maya,
tel. 070-3933737

Zondagmiddagcursus Verfijnde Techniek

Start: Zondag 2 mei 2010 om 14:00 uur
Einde: Zondag 11 juli 2010 om 17:00 uur
Locatie: Art House, Woestijgerweg 139 te
Amersfoort (vlakbij de Hubo)
Kosten: € 31
Website: www.bellydanz.com

Wil je je buikdanstechniek verder uitdiepen of leren
hoe je bepaalde bewegingen kunt uitleggen aan je
leerlingen? Zoek je een aanvulling op de lessen van
je vaste lerares? Dan is er nu de cursus Verfijnde
Techniek op 8 zondagmiddagen. Je kunt
afzonderlijke workshops volgen, maar de lessen
vormen samen een serie die gelijk staat aan een
avondcursus van 15 lessen. We besteden o.a. veel
aandacht aan buikbewegingen, kleine borstisolaties,
sierlijke handen en armen en flitsende combinaties.

Workshop Spaans-Arabisch met Dunya

Start: Zondag 2 mei 2010 om 14:00 uur
Einde: Zondag 2 mei 2010 om 17:00 uur
Locatie: El Centro, Borgerstraat 112, Amsterdam
Kosten: € 37,50
Website: www.buikdans.nl

Niveau: (half) gev. De Arabische invloed in Spanje
heeft ook zijn sporen nagelaten in de flamenco. Via
Noord-Afrika trokken de zigeuners naar Andalusië
en zij voegden daar veel Oosterse elementen toe
aan de muziek en de dans. De oriëntaalse en

Spaanse dans hebben zich langs eigen weg verder
ontwikkeld maar de laatste jaren zijn danseressen
uit beide disciplines weer op zoek naar deze oude
verbanden en overeenkomsten. Dit levert een dyna-
mische en interessante dansstijl op. We werken met
een deelchoreografie en dansen op de muziek Ai
Aiam Andalus van de CD Oriëntal Fantasy nr. 7 van
Beate en Horacio. Meenemen: wijde rok.

Dans en cultuurreis Turkije

Start: Dinsdag 4 mei 2010
Einde: Zondag 9 mei 2010
Locatie: Istanbul
Kosten: € 570
Website: www.danzadelventreitalia.com

Zigeuner dag in Istanbul op 6 mei. Turkse zigeuner
(Roman)dans workshop met docenten traditionele
dans en musici uit Istanbul. (3 uren per dag) 2
lezingen: over de Turkse zigeuners, de islam en de
Turkse vrouw. Incl. accomodatie en ontbijt.

Elena Lentini

Start: Vrijdag 7 mei 2010 om 19:00 uur
Einde: Vrijdag 7 mei 2010 om 21:30 uur
Locatie: Al Hambra Utrecht
Kosten: € 40,00
Website: www.yazila.nl

Elena Lentini is one of the leading innovators of
Modern Oriëntal dance in America. As principal
soloist in the Ibrahim Farrah s Near Eastern
dancegroup and her own companies she has
performed in most of the major American concert
halls. For over 3 decades teaching and performing
in the USA, Europe, Middle East, Africa,Australia,
ms Lentini has immersed herself in the rituals and
character of the traditional Middle East. Schedule:
baladi zills-veilpatterns - Turkish oriëntal

Dansreis naar Cappadocië, Turkije

Start: Maandag 10 mei 2010
Einde: Maandag 17 mei 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 750.--
Website: http://sheherazade-bazaar.nl

's Morgens buikdanslessen door Clara, een
buikdanseres die hier woont en dagelijks optreed
met buikdans en derwisj dans in een folklore show.
's middags zijn er diverse uitstapjes en excursies
zoals wandelingen door het sprookjesachtige

http://www.turkishdelightfestival.com
mailto:meinsjedepaauw@planet.nl
http://www.bellydanz.com
http://www.buikdans.nl
http://www.danzadelventreitalia.com
http://www.yazila.nl
http://sheherazade-bazaar.nl
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landschap, en 's avonds worden er voorstellingen
bezocht van een folklore avond en derwisj
ceremonie. De prijs is incl. vlucht, lessen, hotel,
excursies, intrees en diners.

Tanz- und Erlebnisreisen in die Turkei

Start: Vrijdag 14 mei 2010
Einde: Zaterdag 22 mei 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 750
Website: www.nejla.de

Dozentin ist Ludfia. Sie tanzt seit 1989, ist
ausgebildete Tanzlehrerin für Oriëntalischen Tanz
und Mitglied im Bundesverband für Oriëntalischen
Tanz. Voraussetzung für diesen Kurs ist etwas
Tanzerfahrung (Mittelstufe). Sie vermittelt Euch die
Tanztechniken, die Euch bisher noch Probleme
bereitet haben. Sie zeigt auch unter anderem, wie
toll und einfach ein Shimmy geht. Einstudiert wird
eine Choreographie mit dem Stück Salamm, Lapaz
al Finale. Und zuletzt zeigt sie uns eine einfache
Methode zu zimbeln. Jede Teilnehmerin erhält von
Ludfia eine CD mit Zimbelmusik.

Sirocco Dance Festival 2010

Start: Vrijdag 14 mei 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 16 mei 2010 om 18:00 uur
Locatie: Frome, UK
Website: www.siroccofestival.org.uk

Festival of Middle Eastern and Mediterranean
Dance. Sirocco celebrates the meeting of East and
West via the inspiration of dance and music, We
explore the creative boundaries of tradition and offer
a platform for cultural fusion. Feed the senses with a
weekend of workshops, seminars, performances
and parties. Treat your body to a massage and
henna painting, uncover your hidden gifts and ignite
the magic spark of inspiration.

Workshop Butohdans

Start: Zaterdag 15 mei 2010
Einde: Zondag 16 mei 2010
Locatie: Dansatelier INAZUMA te Maastricht
 Website: www.miekeverhooren.nl

Voor alle dansliefhebbers. Butoh komt van oor-
sprong uit Japan en onderscheidt zich van de wes-
terse dansopvatting door een psychosomatische
benadering van het lichaam. Butoh heelt de ziel;
verbetert de conditie van je lichaam en versterkt de
body-mind verbinding. In Butoh werk je vanuit
principes die zowel in de westerse als de oosterse
dansopvattingen hun oorsprong vinden. In Butoh is
er geen vooropgezet plan. Belangrijk is de realiteit
van het moment. Ontspanning - spanning; het

vertragen van de beweging en expressie zijn
elementen die geoefend worden. Daarnaast er
ruimte voor improvisatie. Het thema: "Van Binnen
naar Buiten" biedt het kader en de inspiratie.

Tunesie Dansreis met Ahlem

Start: Zaterdag 15 mei 2010
Einde: Dinsdag 25 mei 2010
Locatie: Tunesië
Website: www.buikdans.nl

Meer informatie: 06-46225767 laudie@planet.nl

Raks Sharki, a night to remember!

Start: Zaterdag 15 mei 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 15 mei 2010 om 22:00 uur
Locatie: Zeeheldentheater, Den Haag
Kosten: € 8
Website: www.buikdansschool.nl

Theatervoorstelling gedanst door danseressen van
buikdansschool Yamina.

Sophia, Inanna, Isis: Ontsluier je

vrouwenwijsheid.

Start: Zondag 16 mei 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 16 mei 2010 om 16:00 uur
Locatie: Tussen de Bogen 51, 1013 JB Amsterdam
Kosten: € 30
Website: www.anninevandermeer.nl

Een workshop- en lezingmiddag waar oude kennis
over de godinnen culturen weer naar boven wordt
gebracht in ons herinnering én lichaam. Buikdans
heeft oude wortels, die terug gaan tot oude matriar-
chaten, maar wat zijn deze matriarchaten precies?
Wie is de Godin en hoe is zij gekend en beleefd? En
vooral hoe is zij belichaamd in de dans? Dr. Aninne
van de Meer zal een lezing geven “van Venus tot
Madonna”, waardoor je kennismmaakt met je
moedertaal, een beeldtaal. Vervolgens geeft een
Elpida Soltani een dansworkshop waarin ze ingaat
op de sacrale godinnen geometrie van de buikdans.

Raks Sharki, a night to remember!

Start: Zondag 16 mei 2010 om 15:00 uur
Einde: Zondag 16 mei 2010 om 17:00 uur
Locatie: Zeeheldentheater, Den Haag
Kosten: € 8
Website: www.buikdansschool.nl

http://www.nejla.de
http://www.siroccofestival.org.uk
http://www.miekeverhooren.nl
http://www.buikdans.nl
mailto:laudie@planet.nl
http://www.buikdansschool.nl
http://www.anninevandermeer.nl
http://www.buikdansschool.nl
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Theatervoorstelling gedanst door danseressen van
buikdansschool Yamina.

Buikdans cursus

Start: Woensdag 19 mei 2010 om 18:30 uur
Einde: Woensdag 16 juni 2010 om 19:30 uur
Locatie: Wijkcentrum Hengelose Es
Kosten: € 40
Website: www.oriëntalsensation.nl

Oriëntal Sensation geeft een kennismakingscursus
buikdansen van 5 lessen in Hengelo. Geef je snel
op!

Darbuka workshop

Start: Vrijdag 21 mei 2010 om 19:30 uur
Einde: Vrijdag 21 mei 2010 om 21:30 uur
Locatie: Amsterdam Oost
Kosten: € 25,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Workshop Reeks, waarin darbukaspeler Corzas je
in een kleine groep verschillende oriëntaalse ritmes
leert, waaronder ayyub, tchiftetelli, masmoody, maq-
soum, baladi, malfoof, karsilamar, fellahi, semai taqil
etc. Lokatie wordt bij inschrijving bekendgemaakt.
Deze workshop maakt deel uit van een reeks. je
kunt één workshop volgen of de hele reeks

Tanz- und Erlebnisreisen in die Turkei

Start: Zaterdag 22 mei 2010
Einde: Zondag 30 mei 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 750
Website: www.nejla.de

Alexandra ist Tänzerin und Mitbegründerin des
Salome Danse Ensebles, ausgebildete Intergrative
Tanzpädagogin. Sie legt in Ihrem Kurs Wert auf
ganzheitlichen Unterricht. Sie bildet sich ständig
weiter, nicht nur in den oriëntalischen
Tanzrichtungen, sondern auch in westlichen
klassischen und modernen Tänzen wie Ballett,
Contact, Modern Dance (Limon Technik), New
Dance, welche auch in ihre Choreographien mit
einfließen. Täglich wird Alexandra Euch vormittags
2-3 Stunden zu verschiedenen Themen in der
Gruppe unterrichten. Am letzten Abend feiern wir
am Pool ein Abschlußfest. Mit einem Auftritt von
Alexandra und allen die gerne mittanzen wollen.

Inside-Out Oriëntal!

Start: Zondag 23 mei 2010 om 14:00 uur
Einde: Zondag 23 mei 2010 om 16:30 uur
Locatie: Maastricht/Etenaken
Kosten: € 34,75
Website: www.theresia-peridot.nl

Find your inner bomb-shell! Voel je vrouwelijk en
zelfbewust, van binnen uit. Body language
workshop op Oriëntaalse klanken, voor mensen die
in persoonlijke ontwikkeling geïnteresseerd zijn.

Gipsy Dans- en zangworkshops

Start: Zaterdag 29 mei 2010 om 10:00 uur
Einde: Zaterdag 29 mei 2010 om 16:15 uur
Locatie: Tilburg
Kosten: € 25
Website: www.gipsyfestival.nl

Gipsy dans- en zangworksshops door echte
professionals!!

Workshop Choreografie met Rachid

Start: Zaterdag 29 mei 2010 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 29 mei 2010 om 16:30 uur
Locatie: Dansstudio Fluxus, Hof van Zaenden 65,
Zaandam
Kosten: € 40

Moderne Egyptische choreografie door Rachid met
aandacht voor techniek zoals shimmys, isolaties en
spierbeheersing. Info: moulaya@chello.nl

Buikdansfeest met Live Muziek

Start: Zaterdag 29 mei 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 29 mei 2010 om 23:55 uur
Locatie: Muziekschool Zaandam
Kosten: € 10
Website: www.fluxus.nl

Buikdansfeest met vele optredens: Rachid
Alexander, Moulaya, The Hailanders, Belly Fantasy
Byzance, Darboeka met Tariq en v.a. Info
moulaya@chello.nl 06-14505951

14e International Gipsy Festival 2010

Start: Zondag 30 mei 2010
Einde: Zondag 30 mei 2010
Locatie: Tilburg
Website: www.gipsyfestival.nl

Meer info op de site.

http://www.buikdanslijn.nl
http://www.nejla.de
http://www.theresia-peridot.nl
http://www.gipsyfestival.nl
mailto:moulaya@chello.nl
http://www.fluxus.nl
mailto:moulaya@chello.nl
http://www.gipsyfestival.nl
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Baladi Festival in Amsterdam

Start: Vrijdag 4 juni 2010
Einde: Zondag 6 juni 2010
Locatie: Amsterdam
Website: http://baladifestival.com

Baladi Festival in Amsterdam!

Esmeralda's Passion II

Start: Zaterdag 5 juni 2010 om 20:15 uur
Einde: Zaterdag 5 juni 2010 om 22:15 uur
Locatie: Theater De Lievekamp, Oss
Kosten: € 17,50 / 12,50
Website: www.lievekamp.nl

Bellydance show Esmeralda's Passion II, tempera-
ment & souplesse. Vurige buikdansvoorstelling door
Esmeralda's Studio voor Oriëntaalse dans

Bellydance Floor Workshop

Start: Zondag 6 juni 2010 om 10:30 uur
Einde: Zondag 6 juni 2010 om 14:00 uur
Locatie: Oriëntaalse Dansstudio Nijmegen
Kosten: € 35,-
Website: www.oriëntaalsedansstudionijmegen.nl

Vloerwerk heeft vele betekenissen, belangrijk is dat
je op een mooie gracieuze manier jezelf tijdens de
show naar de vloer beweegt. Dit kun je op vele ma-
nieren doen. Het geeft een rustpunt voor jezelf en
voor de kijker. Je hoeft niet echt lenig te zijn. Ook
kun je dit vloerwerk gebruiken met eventueel een
zwaard op het hoofd. Vloerwerk in veel variaties,
gedocumenteerd met een mooie grondwerk muziek
cd mee!

Esmeralda's Passion II

Start: Zondag 6 juni 2010 om 20:15 uur
Einde: Zondag 6 juni 2010 om 22:15 uur
Locatie: Theater De Lievekamp, Oss
Kosten: € 17,50 / 12,50
Website: www.lievekamp.nl

Vurige buikdansvoorstelling door Esmeralda's
Studio voor Oriëntaalse dans.

Dans en rondreis Midden en Oost Turkije en

Istanbul

Start: Donderdag 10 juni 2010
Einde: Zondag 20 juni 2010
Locatie: Turkije

Kosten: € 1200
Website: www.buikdans.nl

Deadline 10 Mei !!! Dans en rondreis met Dunya
Tijdens deze reis zal Dunya 3x2 uur les geven en
wordt er minimaal 2x les gegeven door een Turkse
gastdocent, onder wie Rana Miras. Er zullen diverse
stijlen worden behandeld en veel aandacht worden
gegeven aan muziekinterpretatie, gebruik van
ruimte, energie en expressie. We gaan ook met
Rana Miras die al jaren in Istanbul woont deze
magische stad bekijken. Natuurlijk is er de mogelijk-
heid om kostuumateliers te bezoeken. Op een van
de avonden zullen we gaan genieten van een diner
met optredens van verschillende topdanseressen.
Prijs € 1200,- inbegrepen: Vluchten en transfers,
logies met ontbijt op basis van 2 persoonskamer,
alle danslessen, traditionele maaltijd met zigeuner-
muziek excursie naar de valleien, bezoek Nemrut
Dagi, Urfa en Harran, diner met dans optredens in
Istanbul. € 100,- korting voor wie geen lessen volgt.

Oriëntaalse Swing Groningen

Start: Zaterdag 12 juni 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 13 juni 2010 om 01:00 uur
Locatie: Huis "De Beurs", A-Kerkhof 4, Groningen
Kosten: € 6,-
Website: http://ainadanst.nl

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen organi-
seert 5 keer per jaar een swingend buikdansfeest.
Tijdens deze avonden kun je genieten van een
prettige sfeer, goede buikdansmuziek en optredens,
en je kunt er vooral zelf heerlijk dansen. Souk
aanwezig! PS! Optredens zijn welkom!

Meleya Leff 2

Start: Zondag 13 juni 2010 om 13:30 uur
Einde: Zondag 13 juni 2010 om 16:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 40
Website: www.laetana.com

Meleya Leff vervolg met Caroline.

Oriëntalicious Bellydance Congress

Start: Vrijdag 18 juni 2010
Einde: Zondag 20 juni 2010
Locatie: Bijlmerpark theater, Amsterdam
 Website: www.oriëntalicious.nl

Zouklovers and Aisa Lafour are organizing an
international Bellydance congress. We invited world
class star teachers like: superstar of bellydance
Jillina from LA, the best male dancer in the world
Tito from Egypt, poetic Mercedes Nieto from

http://baladifestival.com
http://www.lievekamp.nl
http://www.lievekamp.nl
http://www.buikdans.nl
http://ainadanst.nl
http://www.laetana.com
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Hungary, passionate Rakiya from Brussels, Tribal
fusion by Uzume, Aisa Lafour, Rachid and many
more! 3 days of workshops, from the morning untill
the evening! Friday and Saturday there will be gala
shows with our artists. There will be a bazar with the
best bellydance clothing and accessories. Every-
thing under one roof! Next to theatre/ workshop
place there is a sportscentre with a big swimming
pool and relaxing herbal baths. Just 2 minutes
walking there is a big shopping centre. Busses and
trains very close to the theatre. Parking will be free!

Angels of the Desert

Start: Zaterdag 19 juni 2010
Einde: Zaterdag 19 juni 2010
Locatie: Gent, België
 Website: www.serkan.be

19th June Big Oriëntal Gala Show in Gent / Belgium
With Serkan Tutar and his Angels and Kossem
Sultan & Fulda.

Darbuka workshop

Start: Vrijdag 25 juni 2010 om 19:30 uur
Einde: Vrijdag 25 juni 2010 om 21:30 uur
Locatie: Amsterdam Oost
Kosten: € 25,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Workshopreeks, waarin ervaren darbukaspeler
Corzas je in een kleine groep verschillende oriën-
taalse ritmes leert, waaronder ayyub, tchiftetelli,
masmoody, maqsoum, baladi, malfoof, karsilamar,
fellahi, semai taqil etc. Lokatie wordt bij inschrijving
bekendgemaakt Deze workshop maakt deel uit van
een reeks. Je kunt ook één workshop volgen.

Diva's van toen

Start: Zaterdag 10 juli 2010
Einde: Zondag 11 juli 2010
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den
Haag
Kosten: € 37,50 per workshop
Website: www.farouq.nl

Een workshopweekend met Lady Moonlight en
Farouq over de 3 grote namen uit de Egyptische
filmdans: Naima Akef, Samia Gamal en Taheya
Carioca. Tevens een feest met optredens op
zaterdagavond 10 juli

Ritme en Dans Weekend!

Start: Zaterdag 10 juli 2010 om 10:00 uur
Einde: Zondag 11 juli 2010 om 14:00 uur
Locatie: Oriëntaalse Dansstudio Nijmegen
Kosten: € 25,00
Website: www.oriëntaalsedansstudionijmegen.nl

Thema Weekend: Ritme

Shimmy Special "Shimmy's en Accenten"

Start: Zaterdag 10 juli 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 10 juli 2010 om 14:30 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam Oost
Kosten: € 39,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Buikdansworkshop voor alle niveaus. Shaheen leert
je nieuwe shimmyvariaties en je verdiept de
shimmytechnieken die je al had. Heupshimmy,
schoudershimmy, Afrikaanse shimmy, bilshimmy,
veershimmy, trill... aan haar shimmy's herken je de
ervaring van een uitgebalanceerde danseres.
Shimmyen is leuk en ontspannend en oneindig
gevarieerd! De diepte in, dus...!

De Magie van Vrouwelijkheid, een dans en

healingdag voor vrouwen.

Start: Zaterdag 24 juli 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 24 juli 2010 om 16:30 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam Oost.
Kosten: € 70,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Al 20 jaar lang geeft Shaheen de Magie van
Vrouwelijkheid workshops. Deze zijn zeer geliefd
zijn bij haar cursisten, omdat de Magie je inspireert,
en zowel rust als energie geeft. Wij maken gebruik
van o.a. buikdans, rituele buikdans, trance dans,
visualisatie, creatieve technieken, klankhealing,
chakradans, mantra’s. Het ideale cadeau voor jezelf
en je vriendinnen! Een dag om thuis te komen bij
jezelf! Heb je interesse geef je dan op tijd op! 020 -
68 68 677

Tabla Solo dans!

Start: Zondag 1 augustus 2010 om 10:30 uur
Einde: Zondag 1 augustus 2010 om 14:00 uur
Locatie: Oriëntaalse Dansstudio Nijmegen
Kosten: € 35,-
Website: www.oriëntaalsedansstudionijmegen.nl

http://www.serkan.be
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.farouq.nl
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.buikdanslijn.nl
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Trommelworkshop op cd muziek met zills. Een korte
en krachtige routine, waarbij de oriëntaalse moon-
walk ook aan bod komt! Je leert een verrassende
trommelsolo dans met combinaties van passen met
Zills, trippelsjimmies, staccato momenten, isolaties
en een geweldige pirouet, die zorgt voor een Grand
Finale van je show! Zills zijn te leen tijdens de
workshop. Prijs inclusief cd en documentatie.

Zomerweek leila en farouq

Start: Maandag 2 augustus 2010 om 15:00 uur
Einde: Vrijdag 6 augustus 2010 om 22:00 uur
Locatie: Dans Centrum Utrecht
Kosten: € 22,50 tot 27,50
Website: www.farouq.nl

10 workshops (2 workshops per dag) in 5 dagen
met 2 docenten en 10 verschillende onderwerpen.

Buikdans-Ritmes op Levende Muziek

Start: Zaterdag 28 augustus 2010 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 28 augustus 2010 om 15:30 uur
Locatie: MuziQ , Atlantisplein 1, Amsterdam Oost
Kosten: € 50,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Dansen op live muziek is een totaalervaring! De
muziek raakt je lichaam in elke vezel en beroert je
direkt. Je wordt als het ware meegenomen door de
trillingen en uitgenodigd om je lichaam mee te laten
resoneren als "instrument"... Shaheen legt je uit hoe
verschillende Oriëntaalse ritmes in elkaar zitten, hoe
je de ritmes kan herkennen en welke bewegingen je
erop kan doen. Corzas begeleidt ons op zijn
darbuka. In deze workshop behandelen wij oa het
maqsoum, masmoody, tchiftetelli, malfoof, beledi,
saidi en semai taqil (10/8) ritme. Wil je zelf ervaren
hoe het is om darbuka te spelen? Dan geeft Corzas
aansluitend een darbukaworkshop,

Workshop Zelf Darbuka spelen

Start: Zaterdag 28 augustus 2010 om 15:45 uur
Einde: Zaterdag 28 augustus 2010 om 17:00 uur
Locatie: MuziQ, Atlantisplein 1, Amsterdam Oost
Kosten: € 25,-
Website: www.buikdanslijn.nl

In deze workshop leert darbukaspeler Corzas, je de
darbuka of tabla bespelen. Deze cylindervormige
trommel is het basisritme instrument voor buikdans-
muziek. Je maakt kennis met de ritmes maq-soum,
masmoody, tchiftetelli, saidi en 9/8 ritme. Heb je zelf
geen darbuka, dan regelen wij er eventueel een
voor je. (wel ruim van tevoren aanvragen). Buikdan-
seres Shaheen geeft achtergrondinformatie. Ideaal
voor wie als buikdanseres haar kennis van de buik-

dansritmes wil verrijken, en tot een ander begrip van
de oriëntaalse muziek wil komen. 020 - 68 68 677

Kennismaking met Buikdans

Start: Zaterdag 4 september 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 4 september 2010 om 14:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam Oost
Kosten: € 29,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Buikdanseres Shaheen geeft een gevarieerde intro-
ductie workshop voor beginsters, waarin je basis-
buikdansbewegingen en eenvoudige passencom-
binaties leert en uitleg krijgt over de geschiedenis
en achtergronden van de buikdans. Deze workshop
bereidt je voor op een wekelijkse cursus
"Buikdansen voor Beginsters" 020 - 68 68 677

Choreografiecursus oriëntaalse buikdans

Start: Zaterdag 18 september 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 18 september 2010 om 17:00 uur
Locatie: Art House, Woestijgerweg 139, Amersfoort
Kosten: € 190
Website: www.bellydanz.com

Heb jij ook het gevoel dat je 'altijd hetzelfde doet' als
je danst? Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie, wil
je leren hoe je meer uit de muziek en meer uit jezelf
kunt halen? Dan is deze cursus misschien wat voor
jou. Op 18 oktober begint de nieuwe choreografie-
cursus van Maaike Prust. In totaal 6 zondag. Dit jaar
is het thema de Egyptische stijl. Op een door mij
gekozen muziekstuk ga je aan de hand van gerichte
opdrachten geleidelijk aan een choreografie maken.

Buikdansreis Egypte

Start: Zondag 19 september 2010
Einde: Vrijdag 1 oktober 2010
Locatie: Egypte
Kosten: € 1.100
Website: www.buikdans.net

Amana Dance Theatre organiseert: ervaringsreis
met kort bezoek aan Caïro, verblijf in Nuweiba
(oost-kust Sinaï), buikdansworkshops met Vera, 3-
daagse kamelentocht in de woestijn, contact met
Bedoeïenen.

Dansreis naar Cappadocië, Turkije

Start: Woensdag 29 september 2010
Einde: Donderdag 7 oktober 2010
Locatie: Turkije

http://www.farouq.nl
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.bellydanz.com
http://www.buikdans.net
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Kosten: € 750.--
Website: http://sheherazade-bazaar.nl

’s Morgens buikdanslessen door Clara, een buik-
danseres die hier woont en dagelijks optreed met
buikdans en derwisj dans in een folklore show. 's
middags zijn er diverse uitstapjes en excursies,
zoals wandelingen door het sprookjesachtige
landschap en 's avonds voorstellingen van een
folklore avond en derwisj ceremonie. De prijs is incl.
vlucht, lessen, hotel, excursies, intrees en diners.

Asli Sharqi Festival

Start: Vrijdag 1 oktober 2010 om 19:00 uur
Einde: Zondag 3 oktober 2010 om 23:00 uur
Locatie: Theater De Regentes, Den Haag
Website: www.aslisharqi.nl

Na de eerste succesvolle editie van Asli Sharqi eind
september 2009 wordt er nu al weer hard gewerkt
aan het volgende festival.

Workshop Butohdans, Metamorfose

Start: Zaterdag 2 oktober 2010 om 10:00 uur
Einde: Zaterdag 2 oktober 2010 om 17:00 uur
Locatie: MEC SPIRIT, Javalaan 24, Baarn
Kosten: € 95
Website: www.miekeverhooren.nl

Een van de grondleggers van Butoh was Tatzumi
Hijikata. Hij ontwikkelde een methode die hij Meta-
morfose noemde; verschillende lichaamshoudingen
leveren beelden en vormen op die uitgangspunt zijn.
De weg van het ene beeld naar het andere levert de
beweging. Wanneer een aantal beelden achter
elkaar wordt uitgevoerd, spreken we van een
bewegingseenheid; de Kata's. Zo kom je tot een
interessante choreografie die herhaalbaar is en een
kader biedt om verder te improviseren. In de
workshop halen we inspiratie uit archetypische
beelden; afbeeldingen van foto's en/of schilderijen;
natuurbeelden en eigen voorstel-lingen. Er is ruimte
voor individuele en groepsimpro-visatie. De muziek
kan variëren van rustige medita-tieve; oosterse en
westerse muziek en klanken.

Buikdansreis Egypte

Start: Donderdag 14 oktober 2010
Einde: Donderdag 28 oktober 2010
Locatie: Luxor, Egypte
Kosten: € 1000
Website: www.bellydancetravel.nl

Romantische Dansreis naar Zuid-Egypte. Lessen
Egyptische dans door Lady Moonlight (Karin van

der Knoop), Karam Maazin en andere locale
docenten: Ghawazee (Egyptische zigeunerdans),
Nubisch, saïdi, baladi en sharqi. Volop feesten en
contact met plaatselijke bevolking shows, fiets-,
boot- en kamelentochten, bezoek aan tempels en
tombes. In overleg alternatief schilderprogramma
mogelijk, ook per dagdeel. Info: René en Karin
Haakman-van der Knoop, tel. 070-3450594, email
karinvdkno@hotmail.com

Muziek- en dansreis Cairo-Aswan-Abu Simbel

Start: Maandag 18 oktober 2010
Einde: Vrijdag 29 oktober 2010
Locatie: Cairo, Aswan, Abu Simbel (Egypte)
Kosten: € 1249
Website: www.experiencenubia.com

Unieke muziek- en dansreis die samenvalt met het
nationale folklore festival in Aswan en Abu Simbel!
Les van diverse bekende lokale musici en dansers -
o.a. ghawazee, saidi en nubische dans - én een 2-
daags verblijf in Cairo, met bezoeken aan o.a. de
piramides en de markt Khan-al-Khalili.

Oriëntal Vibes

Start: Zaterdag 30 oktober 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 30 oktober 2010 om 23:55 uur
Locatie: Partycentrum 't Hoogh Landt, Kerklaan 3,
Hoogland (Amersfoort).
Kosten: € 10,00
Website: www.eastwestarts.nl

Oriëntal Vibes, buikdansfeest. live muziek, vrijdan-
sen, optredens van Chryseis, Noor, Caroline, Layali
Warda en Gauhara i.s.m. Salam, gezellige bazaar.
Reserveren via kunsten@planet.nl Mannen en
vrouwen welkom. Deuren open om 19.30 uur.

Buikdansreis Egypte

Start: Donderdag 6 januari 2011
Einde: Donderdag 13 januari 2011
Locatie: Luxor, Egypte
Kosten: € 925
Website: www.bellydancetravel.nl

7-Daagse Romantische Dansreis Naar Zuid-Egypte
Lessen Egyptische dans door Lady Moonlight (Karin
van der Knoop), Karam Maazin en andere locale
docenten: Ghawazee (Egyptische zigeunerdans),
Nubisch, saïdi, baladi en sharqi. Volop feesten en
contact met plaatselijke bevolking shows, fiets-,
boot- en kamelentochten, bezoek aan tempels en
tombes. In overleg alternatief schilderprogramma
mogelijk, ook per dagdeel Info: René en Karin
Haakman-van der Knoop, tel. 070-3450594
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