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Voorwoord

Tot welke leeftijd kun je doorgaan met buikdansen?
Danseres Habiba is nu 70 en danst nog steeds en dat
wordt zeer gewaardeerd. Ze vindt wel dat je met je dansen,
je kostuum en de manier waarop je jezelf promoot rekening
moet houden met je leeftijd.

In Raqs wa Risala nummer 18 werd de schijnwerper gericht
op schrijver Peter Verzijl en Peter vond dat deze keer
redacteur Judith Scheepstra aan de beurt was. Een beetje
vreemd, een interview in een blad dat je zelf uitgeeft, maar
ook een gelegenheid om de vrouw achter de schermen wat
beter te leren kennen.

In dit nummer van Raqs wa Risala aandacht voor twee
voorstellingen. Allereerst de eerste productie van Leana
"Feniks van de Zon" in het OUTheater in Groningen. Een
mooie voorstelling, gedanst op een breed scala aan
verschillende soorten muziek. Verder aandacht voor "The
Bellydance Spectacle" in de Stadsgehoorzaal in Leiden.
Een serie solo-optredens, van zigeunerdans tot Cairo stijl,
van gerenommeerde danseressen uit binnen- en
buitenland, te beginnen met organisatrice Anusch. Maar
hoe zorgen we ervoor dat de belichting bij onze
voorstellingen recht doet aan de kwaliteit van de
danseressen?

Ook nu weer aandacht voor de Vertellingen van duizend-
en-één nacht. De Egyptische schrijver Nagieb Mahfoez
heeft ze op zijn eigen manier naverteld, met als resultaat
een boek dat je niet meer kunt wegleggen. En wie wil kan
de prachtige illustraties van Virginia Frances Sterrett als e-
card versturen of gebruiken voor een website.

Veel leesplezier!

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.

Ron Hey (fotograaf Ronnos)
“Na verschillende banen (filmoperateur, bij een architectenbureau, etc.) en
vele wegen in diverse muzen bewandeld te hebben (tekenen, schilderen,
pianospel, het schrijven van literaire verhalen en poëzie) ben ik, na ooit
met portretfotografie te zijn begonnen, sinds ‘n half jaar aangeland in de
wonde-re wereld van de oriëntaalse dans, de tribal fusion en meer.
Sindsdien heb ik getracht alle grote gala’s in Amsterdam en omstreken zo
kunstzinnig mogelijk vast te leggen. Ook design ik graag op de pc.
Websites: www.webshots.com/user/ronhey en
www.youtube.com/TheRonnos ”.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 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 en
onlangs is daar www.1001nacht.startpagina.nl bijgekomen. 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: waar komt die
vandaan hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen?

http://www.farouq.nl
http://www.webshots.com/user/ronhey
http://www.youtube.com/TheRonnos
http://www.buikdans.startpagina.nl
http://www.1001nacht.startpagina.nl
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n Een heel leven met buikdans m
In de loop der jaren is Habiba de eerste juf geweest van een aantal leraressen die nu in Noord-
Holland dansen en lesgeven. Peter Verzijl was altijd onder de indruk van haar inzet voor haar
cursisten en haar onvoorwaardelijke liefde voor de oriëntaalse dans. Omdat ze met 70 jaar
(waarschijnlijk) de oudste actieve buikdanseres in Nederland is en zij een voorbeeld voor ons
kan zijn, wordt in dit interview aan het aspect ouder worden extra aandacht besteed.

Een jaar of twintig geleden deed ik mee aan
een talentenjacht in Callantsoog. Eén van de
mannelijke juryleden wist niet precies wat hij
van mijn act moest denken en zei: "Ik had
liever je zus willen zien dansen". Een vrouw uit
het publiek riep: “Maar ik niet!”. Het was Will
Neumann (Habiba).

Hoe kwam je met buikdans in aanraking?
Dat was in 1964 op vakantie in Mallorca. Op
mijn transistortje op het strand hoorde ik
prachtige muziek uit de Maghreb. Daarna
kocht ik een 45-toeren-plaatje - Danse de Leila
(Marokkaans) - en danste daarop op mijn
manier.

Voor onze huwelijksreis in 1965 hadden we
een reis naar Egypte geboekt. Dat land
fascineerde me al lang. Helaas ging het
reisbureau over de kop; we mochten om-

boeken naar Bulgarije. Daar boekten we een
cruise naar Istanbul; toch naar de Oriënt! Daar
hebben we natuurlijk een buikdanseres gezien.
En dat vond ik prachtig.

Je hebt in Amerika gewoond, wat heeft dat
bijgedragen aan je dansontwikkeling?
De eerste keer, van 1966 tot 1968, kwam ik er
niet mee aan aanraking. De tweede keer wel!
Ik kreeg daar mijn eerste echte lessen in 1975.
Er stond een stukje in de krant “bellydance, the
sexy way to exercise” en dat leek me wel wat.

Het was liefde op het eerste gezicht. Ik was
toen 34, dus niet echt jong om er mee te
beginnen! Ik heb toen lp's gekocht van George
Abdo, een kostuumpje gemaakt en dansen
maar! Uit een boekje “The art of Bellydancing”
(1975) haalde ik meer tips, ook voor kostuums
maken.



Raqs wa Risala, nummer 23, september 2011, blz. 4

Wat maakte dat buikdans "het" was?
Het maakte me erg blij, ik voelde me er
fantastisch bij. Het gaf me het gevoel dat dit
was waar ik altijd naar op zoek was geweest.
Het voelde als een verrijking.

Hoe heb je in Nederland je dansopleiding ter
hand genomen?
We kwamen in 1976 terug. Bij Yonina kon ik
niet terecht, de lessen zaten vol. Uit arren
moede ben ik toen gaan volksdansen. Daar
vroeg een groepje vrouwen of ik geen les kon
gaan geven in buikdans. Uit dat groepje is later
buikdansgroep Shuruuk ontstaan. Ik ben bij
Hendrina in Hoorn terechtgekomen. Zij was
vaak in Turkije geweest en had daar ook opge-
treden. Ik wilde me toch verder ontwikkelen en
ben diverse workshops gaan volgen: bij Zaza
Hassan, Hossam Ramzy, Shahrazad, Ali
Sharif, Anne Ashcroft en ook bij veel
Nederlandse docenten onder wie Letty Vos en
Salomé, die helaas niet meer onder ons zijn.
Ook heb ik een jaar darbukales gehad van de
Libanese percussionist Abed Halabi, om de
ritmes beter te leren kennen en aan den lijve te
ondervinden.

Wat vind je van de ontwikkelingen in
"buikdansland"?
Ik heb wel eens het gevoel dat cross-over de
pure buikdans verdund heeft. Je kunt je blijven
verdiepen in bijvoorbeeld de prachtige stijlen
van de jaren ’40 en ‘50 zonder er andere stijlen
aan toe te voegen. Dat is ook niet nodig
volgens mij. Maar misschien ben ik een oude
zeur....

Ik houd zelf vooral van ghawazee en saaidi;
van de muziek van de Musiciens du Nil word ik
erg blij! Nogal wat keren ben ik in Arabische
landen geweest. En ik lees graag boeken over
deze landen. Je leert er de landen en hun
volksaard beter door kennen. Het allerleukste
vind ik gewoon lekker dansen op de muziek
van lokale muzikanten, bijvoorbeeld in de
woestijn.

Hoe is het om in een groep te dansen?
Er zijn veel voordelen om deel uit te maken
van een dansgroep. Je kunt een heel diverse
show opzetten, iedereen heeft zijn speciale stijl
van kleding en dans. Bij Shuruuk althans. Je
kunt elkaar steunen door kritisch naar elkaars
dansen te kijken en elkaar je kostuums of
accessoires lenen. Je gaat met elkaar naar
een optreden en hebt bij voorbaat al lol in de
kleedkamer, je helpt elkaar met kleden en
omkleden tijdens de show. Mocht er iemand uit

het publiek lastig worden dan kun je dat samen
oplossen. Gelukkig is dat amper voorgekomen.
Na afloop kun je evalueren: wat ging goed en
wat kon beter?

Het is ook leuk om samen naar een
voorstelling te gaan en daar later met elkaar
over te praten, misschien ideeën op te doen.

Je moet elkaar in je waarde kunnen laten,
geen dingen afdwingen. Ik laat ieder vrij om
aan een optreden mee te doen. Om het fris te
houden was vrijwel geen optreden hetzelfde
(behalve de verhalen dan) en we werken
regelmatig aan nieuwe dansen. Voor één, voor
twee, voor drie. We oefenen vaak bij elkaar
thuis en, voor een dans waar meer ruimte voor
nodig is, in een dansstudio, voorafgaand aan
onze lessen, of we huren een ruimte. De
choreografieën maken we zelf, met elkaar. We
lieten ook jou (Peter) naar onze dansen kijken
en commentaar leveren. Daar hadden we altijd
veel aan. Pas zijn we ook bij Mariska geweest,
voor hetzelfde doel. Ik ervaar het dansen in
een groep als verrijkend.

Is er daarbij een bepaalde rolverdeling?
Shuruuk bestaat nu uit Nezjma, Qamura,
Ariane en ikzelf. Vroeger maakte ook Mena
Leila deel uit van de groep. Je ontkomt haast
niet aan een rolverdeling. De één is bijvoor-
beeld heel goed in sluieren, de ander in saaidi.
Je moet er wel voor zorgen dat je de andere
stijlen onderhoudt, al is het maar voor jezelf.

De pr liep heel lang via de Gouden Gids en
later via Internet. Mena maakte en onderhield
de site. Ik zorg voor de boekingen, de
financiële afwikkeling, het onderhoud van de
attributen. En als ik weer eens op vakantie ben
zorgt iemand anders daarvoor.

Voor welke gelegenheden dansen jullie?
We hebben heel veel gedanst voor ‘Abra-
hams’, daar hadden we een leuke act voor.
Dat was vooral voor de babyboomers van vlak
na de oorlog, die toen 50 werden. Nu is het
wat rustiger. Ik heb laatst weer eens verzor-
gingshuizen in Noord-Holland aangeschreven
en daar hebben we een aantal voorstellingen
gegeven. Dat is hartverwarmend, de mensen
genieten er zo intens van. We hebben ook een
aantal keren een verhaal gedanst. Dat was
veel oefenen maar over het resultaat hebben
we het nog steeds! In restaurants dansen we
amper. In ieder geval willen wij van een
optreden altijd een feestelijke gebeurtenis voor
het publiek en voor onszelf maken.
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Hoe ervaar je het ouder worden bij het
dansen?
Ja, het lijf wil soms niet meer wat het vroeger
kon. Maar vroeger ging ik wel eens over mijn
grenzen heen, maakte mijn bewegingen veel
te groot. Daar heb ik wel de tol voor moeten
betalen. Op een gegeven moment kon ik de
trap amper meer op. Ik ben toen ook gestopt
met lesgeven. Maar dankzij een goede
orthomanueel therapeut doet alles het weer,
als ik het maar rustig houd! Uren achter elkaar
oefenen moet ik niet meer doen. Een half uur,
dan een tijdje rust. Workshops volgen kan
alleen onder deze voorwaarden.

Het publiek, en zeker het oudere publiek,
vooral de dames, vinden het vaak heel leuk
een oudere danseres te zien. Het geeft ze
vertrouwen voor de toekomst!

Waar moet je nog meer rekening mee
houden als je ouder wordt?
Ik ben altijd heel eerlijk over mijn leeftijd bij de
boekingen. Ik raad ze aan onze site te
bekijken, mijn foto's zijn echt niet bewerkt! Ja,
ik kan me levendig voorstellen dat ik voor
sommige voorstellingen niet geschikt ben. Dat
zou ik ook niet willen.

En dan het kostuum! Ik vind persoonlijk dat ik
niet meer met een blote buik kan dansen.
Soms loop ik daardoor een optreden mis, ze
wilden een oudere danseres (liefst boven de
70) bij het Nieuwjaarsconcert van het
Nederlands Blazersensemble, maar dan wel
met een blote buik en liefst niet blond. Toen
kozen ze toch een veel jongere danseres.

Buiten de groep om verzorg ik party's voor
dames. Het is hartverwarmend te zien hoe de
dames veranderen in oosterse prinsessen en
met wat eenvoudige technieken een leuk
dansje opvoeren voor elkaar. Daar kan ik ook
nog jaren mee voort. Het geeft natuurlijk best
een kick nog te kunnen dansen, ook al is het
dan aangepast. Dat is dus weer het voordeel
van een groep! En van een groep die dat
accepteert.

Heb je tips voor beginnende danseressen?
Begin niet te snel met optreden. En zeker niet
voor een klein prijsje. Zorg dat je de diverse
stijlen goed kent en de muziek die daarbij
hoort. Luister veel naar Arabische muziek! Dan
wordt het een deel van jezelf. Zorg dat je je
muziek kunt dromen. Dan kun je er op
variëren, soms merk je aan je (Hollandse)
publiek dat je er een tandje bij moet zetten.
Volg workshops of lessen van verschillende
docenten. En probeer geen exacte kopie van
ze te worden. Gebruik je fantasie. Als het
moeilijk is lessen en workshops te volgen,
koop dan een dvd met buikdanslessen. Laat je
optreden van te voren filmen in je kostuum. Je
bent je eigen beste criticus!

Zijn er nog dingen die ik niet gevraagd
heb?
Zeven maal heb ik Bellydance by Daylight
georganiseerd met Bureau Dynamiek in
Alkmaar. Daarmee heb ik de kop van Noord-
Holland kennis laten maken met de mooie
oriëntaalse dans.

Sinds kort geef ik weer eens per maand les
aan een klein groepje. Het lesgeven heb ik
altijd erg fijn gevonden. Ik zag sommige
vrouwen opbloeien: eerst schuchter achteraf in
een hoekje en later in volle glorie vooraan, vol
zelfvertrouwen! En dat alles door deze prach-
tige dans. Voor de leerlingen organiseerde ik
workshops met goede docenten en video-
avonden waarin ik allerlei disciplines en
artiesten liet zien. Zo ging er een wereld voor
hen open.

En last but not least, ik heb een echtgenoot (nu
al 46 jaar lang) die me steunt. Hij gaat
regelmatig mee naar optredens, filmt die ook.
En filmt ons oefenen thuis, zodat wij er ook
kritisch naar kunnen kijken. En dat blijven we
doen, want je bent nooit uitgeleerd. Hoe oud je
ook bent!

Peter Verzijl
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 n Feniks van de Zon door Group Arabesque m
Op 25 juni werden in het OUTheater in Groningen twee opvoeringen (matinee en avond) van de
voorstelling "Feniks van de Zon" gedanst door Group Arabesque. Group Arabesque bestaat uit
8 danseressen: Sharareh, Eva, Zhila, Debby, Carolien, Arianne, Nathalie en Mejgan onder
leiding van Leana (Eeke Marks). Leana tekende voor alle choreografieën. Peter Verzijl was erbij.

Het is Leana's eerste productie en ik was
nieuwsgierig naar wat zij in het theater zou
brengen, temeer daar het choreografische
vermogen van de Groningse danseres veel-
belovend is en ik haar zie als één van de jonge
talentvolle danseressen die in de toekomst
vorm kan gaan geven aan de buikdans in
Nederland.

De matineevoorstelling die ik bezocht werd
aangekondigd als een oriëntaals dansspekta-
kel over een bijzondere reis die de vuurvogel
aflegt op zoek naar vrede. De voorstelling
bestond uit 13 dansen, waaronder groeps-
dansen, duetten en 2 solo's van Leana zelf.

Bloemenduet
Het verhaal begon met een intro op het
Bloemenduet Duet uit de Opera Lakmé van
Leo Delibes, gezongen door de sopranen Eva
Marks en Iné Zijlstra en begeleid door pianiste
Lydia van Schaik. De danseressen van Group
Arabesque stonden lang in verstilde poses,
waarna zij langzaam maar zeker gingen
dansen. Een sterke intro. Het verhaal van de
feniks werd in ieder verder programmaonder-

deel vertaald in dans maar ik raakte de draad
van het verhaal kwijt, nadat de feniks werd
verjaagd uit jaloezie en de eenzaamheid van
de feniks toesloeg. Dat neemt niet weg dat het
gedeelte vóór de pauze dansant sterk was en
me soms raakte. Met mooi gechoreografeerde
groepsdansen op Mozart in Egypt, het aloude
Lama bada yathana (goed getimed armenwerk
en met veel rust uitgevoerd door de groep) een
(niet zo krachtig neergezette) dabke, een
theatrale zar en een dans op Balkanmuziek.
De solo's van Leana waren uitstekend in de
muziek uitgevoerd en ik heb wederom genoten
van zowel de trommelsolo als de uitvoering op
"Shahrazad".

Stralend in slecht licht
Leana weet traditionele met moderne buikdans
te mengen en voegt daar zelf elementen aan
toe, die haar dans een eigenheid geven. Haar
techniek is prachtig vloeiend en ze ‘staat’ als
een huis. Daarnaast straalt en sprankelt ze op
het podium en geeft ze het publiek veel
warmte. Als ze iets meer de diagonalen van
haar lichaam zou gebruiken tijdens de delen
van de muziek waarin ze op de plaats danst en
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iets meer diepte in haar grondpatronen zou
aanbrengen, zou haar dans ‘af’ zijn. Zeker als
het licht beter zou zijn, want zo nu en dan was
dat een hinderende factor. Zo viel tijdens de
solo's van Leana soms de helft van haar
gezicht weg en had het licht tijdens de groeps-
dansen in en om de lichtcirkel soms wat min-
der fel gemogen om het sprookjesachtige ka-
rakter van het verhaal te benadrukken. Soms
vielen, bij de scènes waarin alle danseressen
op het toneel waren, de buitenste danseressen
weg. Bij navraag bleek, zoals vaker gebeurt bij
buikdansvoorstellingen, dat de danseressen
afhankelijk waren van de tijd en de inzet van
de lichttechnici in het theater en dat daardoor
een sterk lichtplan niet mogelijk was.

Na de pauze werd het verhaal van de feniks
(gelukkig wordt de feniks weer in ere hersteld)
verder ten tonele gebracht met duetten en
groepsdansen. Dit deel van de voorstelling
was over het algemeen wat zwakker. Zo had-
den de danseressen die in duet op een baladi-
achtig klassiek nummer dansten duidelijk
moeite om in de muziek te blijven - de ritmes
waren overigens erg ingewikkeld dus dat is
geen schande - en voegden de decorstukken
die het toneel op werden gedragen niets toe.
Ze werkten soms tegen, toen ze weer van het
toneel af moesten terwijl er al gedanst werd.

Duizelingwekkend
Spannend en fascinerend was een omkleed-
scene van de hele groep op nay-muziek in het
halfduister waarin de danseressen zich
opmaakten voor een strakke sluierdans in de

Amerikaanse stijl. De spanningsboog werd niet
doorgetrokken: de scène waarin het ei van de
feniks naar Heliopolis wordt gebracht op een
trommelsolo was een beetje rommelig en
melig. Dit werd weer goedgemaakt met een
dans met wings waarin de belichting dit keer
wel mooi was. Duizelingwekkend mooi waren
de reflecties in zilver, blauw en groen te zien;
de danseressen draaiden en wervelden goed
en wisten knap gebruik te maken van de
ruimte zonder elkaar met de razendsnel
draaiende wings te raken. En toen was het
ineens afgelopen en dat voelde een beetje
vreemd en plotseling aan. Misschien had ik
een nog spetterender einde verwacht? Of nog
een dans met de hele groep met de figuranten
en Leana erbij?

Hoewel er nog veel terrein te winnen is qua
belichting en de verbindingen tussen de
verschillende scènes, door de lijn van het
verhaal duidelijker neer te zetten en voor een
duidelijk einde te zorgen, heb ik genoten van
deze voorstelling. Leana en haar danseressen
hebben hun beste beentje voor gezet, de
groepschoreografieën waren verzorgd en
zaten goed en soms verrassend in elkaar, de
kostuums waren mooi en de danseressen
hadden er zin in. In de voorstelling was een
goede mix te horen van verschillende
muziekstijlen en het creatieve experiment werd
niet geschuwd. Wat mij betreft een hoge
waardering voor deze voorstelling en ik kijk al
uit naar Leana's volgende programma.

Peter Verzijl
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n Redacteur van een buikdansblad m
Sinds een aantal jaren werk ik met Judith samen aan de Raqs wa Risala. Ik lever stukjes aan
die dan enkele weken later in het blad verschijnen, vaak met een mooie foto erbij. Met een
beetje geluk staan er ook artikelen in van andere schrijvers. Maar voor het blad online wordt
gezet moet er nog wel het één en ander gebeuren. En dat doet Judith. Kortom, wat doet een
eindredactrice? En: waarom doet ze dit eigenlijk? Wat drijft haar? Kan ze iets onthullen over
haar interesses? Welke visie heeft ze over de buikdans? Al een tijdje heb ik het gekscherend
over Het Grote Judith Scheepstra-interview en na enig zeuren is ze nu om.....

Hoe kwam je erbij om de Raqs wa Risala te
beginnen?
Een vak dat zichzelf serieus neemt, heeft ook
minstens één vakblad nodig. Toen ik het plan
voor Raqs wa Risala opvatte, stond de Navel
op het punt te worden stopgezet.

Ik schrijf al jaren over onderwerpen die ik
belangrijk vind. Ik ben bijvoorbeeld zes jaar
redacteur geweest van het Tijdschrift Vrouwen
en Informatica - dat was ook vrijwilligerswerk -
en ongeveer 15 jaar redacteur van het informa-
ticatijdschrift van mijn huidige werkgever. Ook
heb ik een tijd freelance geschreven, naast
mijn gewone werk, maar nu besteed ik al die
freelance tijd aan Raqs wa Risala.

Wat is de bedoeling van Raqs wa Risala?
Ik wil lezers zo breed mogelijk informeren over
alles wat met buikdans te maken heeft. Kennis
en ervaringen delen en zodoende buikdans in
de Lage Landen op een hoger plan brengen.
Een vakblad alleen is daarvoor natuurlijk niet
genoeg, maar schrijven is nu eenmaal waar ik
het beste in ben.

Wat zijn je concrete taken?
Iedere twee maanden zoveel kopij verzamelen
dat er weer een respectabel nummer de deur
uit kan. Ideeën voor artikelen en thema's
opdoen, auteurs zoeken en zorgen dat zij hun
kopij bijtijds aanleveren, jagen op en speuren
naar beeldmateriaal, het blad samenstellen
(redigeren, lay-out, illustraties) en rondsturen
voor een kwaliteitscontrole. Zelf onderzoek
doen naar bepaalde onderwerpen en daarover
schrijven. Boeken lezen, films en shows zien
voor recensies, enz. Ik heb nog even mijn
checklist erbij gehaald. Daar staan ook nog:
adressenlijst bijwerken, blad versturen,
bedankje sturen aan incidentele contacten,
blad online zetten, jaaroverzicht bijwerken en
planning bijwerken.

Hoeveel tijd besteed je aan een nummer?
Ik denk dat ik voor één nummer netto een volle
werkweek kwijt ben. En dat is exclusief de
stukken die ik zelf schrijf en de tijd die ik
doorbreng bij workshops en voorstellingen.

Weiger je wel eens artikelen?
Artikelen weigeren vind ik lastig, maar ik doe
het wel. Ik wil dat elk artikel iets toevoegt, dat
er iets in staat waar mijn lezers wijzer van
worden. Stukken die ik weiger zijn vrijwel altijd
(al of niet verkapte) aankondigingen van een
evenement, het soort stukjes dat je vaak ziet in
lokale krantjes. Daar horen ze ook thuis, niet in
een vakblad. Voor aankondigingen is de agen-
da bedoeld of een betaalde advertentie. Maar
er zijn grensgevallen en dat maakt het lastig.
Het wordt gemakkelijk als iemand een dijk van
een artikel schrijft en aan het einde nog even
aandacht vraagt voor bijvoorbeeld een festival.
Laudie Vrancken heeft een paar van zulke
stukken geschreven. Daar ben ik altijd heel blij
mee.

Verdien je er geld aan?
Ik heb de afgelopen jaren gemiddeld een euro
of negentig aan advertenties verdiend en ik
zou het leuk vinden als dat wat meer werd. De
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kosten die ik voor het blad maak zijn dan nog
altijd een veelvoud van dat bedrag. En dan heb
ik het nog niet eens over de werkuren.

Wat vind je het leukste van het
eindredacteurschap?
De contacten met de meest onverwachte men-
sen, zoals nu met de uitgever en de vertaler
van "De vertellingen van duizend-en-één
nacht". En natuurlijk mensen die onverwacht
leuke en goede stukken schrijven of foto's
maken. Ook vind ik het leuk als mensen echt
inhoudelijk reageren op iets dat in het blad
staat, maar dat gebeurt maar zelden. En als ik
een printje van een nieuw nummer in mijn han-
den heb; dat is toch ook wel heel bevredigend.

Wat het minder leuke?
Als ik ontdek dat iemand kritiek heeft op mijn
blad en dat tegen iedereen zegt, behalve
tegen mij. Kritiek, daar worden we allemaal
wijzer van, maar geklets achter iemands rug
om kan juist heel destructief zijn.

Wat is je eigen connectie met buikdans?
Buikdans is echt mijn dans; ik doe het al vanaf
1997. Als kind heb ik ooit op ballet gezeten,
later gevolksdanst en aan stijldansen gedaan,
maar buikdans is het gewoon voor mij. Waar-
om? Vanwege de bewegingen, de sensualiteit
en de muziek. En de glitter natuurlijk; ik ben
een echte ekster. En de laatste tijd vind ik de
contacten met 'soortgenoten' steeds belang-

rijker worden. Al die mensen die ook een
passie hebben voor de dans en er ook meer
mee willen, onder wie Laudie, bij wie ik mijn
eerste buikdanslessen volgde en die nu nog
steeds één van mijn favoriete docenten is.

Maar de sensualiteit is toch ook wel erg
belangrijk, als ik er wat langer over nadenk.
Dat had ik al als kind. Mijn Indische grootmoe-
der heeft zich haar hele leven maar één luxe
veroorloofd; zij vond dat ze er als vrouw uit de
tropen in het koude Nederland recht op had
om 's winters een bontjas te dragen. Als oma
dan bij ons logeerde, sloop ik stiekem naar de
kapstok om de verrukkelijke zachtheid van dat
bont te voelen op de huid van mijn gezicht. Ik
had daar uren kunnen blijven staan, maar dat
mocht natuurlijk niet. Niet dat ik een voorstan-
der ben van het dragen van bont; pelsdieren
moeten hun vel vooral zelf houden. Een gewo-
ne huiskat kan ook heerlijk zacht zijn. Ook kan
ik intens genieten van bepaalde beelden,
smaken of geluiden, de geur van lavendel en
meer. En van buikdansbewegingen, vooral de
kleine en langzame bewegingen met de romp.
Die vind ik geweldig om te zien en om zelf te
doen.

Je bent geïnteresseerd in beeldvorming rond
buikdans. Vertel eens waarom?
Als wij willen dat buikdans wordt geaccepteerd
als een echte danskunst, dan helpt het volgens
mij om te zoeken naar waar het huidige beeld
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vandaan komt. Dan is het bijvoorbeeld
interessant om te weten dat ballet ooit ook niet
serieus werd genomen. Maar ook vind ik het
fascinerend hoe snel het hier normaal is
geworden om verschillende soorten hiphop te
onderscheiden, terwijl wij nog steeds het
verschil tussen buikdans en striptease moeten
uitleggen.

Tijdens mijn studie neurobiologie heb ik me
verdiept in een ander soort beeldvorming: van
vrouwelijke wetenschappers. Een eeuw
geleden beweerden medici nog doodleuk dat
van vrouwen die studeerden of andere
hersenarbeid verrichtten de eierstokken gingen
schrompelen. En vrouwelijke bollebozen
werden steevast afgebeeld met een grote bril
en een knotje. Iets dergelijks zie je nu nog
steeds in talloze films: ongelukkige, intelligente
meisjes met bril ontwikkelen zich tot gelukkige,
populaire meisjes zonder bril. En dat van die
eierstokken: met een beetje kwaaie wil kun je
beweren dat het waar is. Vrouwen die hoger
opgeleid zijn krijgen immers overal ter wereld
minder kinderen dan laagopgeleide vrouwen.

Wat is volgens jou het algemene beeld van
buikdans?
Ik denk dat veel mensen, met de hulp van
Hollywood, buikdans nog steeds zien als een
verleidingsdans. Het verhaal is dan dat
vrouwen in een harem dit type dans nodig
hadden om tussen de tientallen of honderden
concurrenten de aandacht van de sultan te
trekken. Daarmee wordt dan de sensualiteit
van de dans verklaard en het eventuele
ongemakkelijke gevoel dat die oproept:
"Mag ik nu wel of niet naar je buik kijken?"

Hoe zou het volgens jou moeten worden?
Dat buikdans een dansvorm is met verschillen-
de stijlen, met een eigen karakteristiek
bewegingsrepertoire, die zowel in kleine kring
als op het podium kan worden beoefend. Dat
het tijd en moeite kost om het te leren. En dat
choreografie ook in deze dansvorm een vak
apart is, waar lang niet alle dansers en
danseressen aanleg voor hebben.

En het oriëntalisme: wat vind je daarin zo
interessant?
Ik heb het oriëntalisme ontdekt door mijn
studie naar het leven van Mata Hari en door
het boek van Edward Said, dat ik overigens
nog steeds niet uit heb. Het gaat dan om de al
enkele eeuwen oude westerse fantasieën over
het 'Oosten' - die bijvoorbeeld in schilderijen tot
uitdrukking komen - waarbij lang niet altijd
duidelijk is tot hoever dat Oosten zich uitstrekt.

Hoort China daar bijvoorbeeld bij? Er is niets
mis met die fantasieën, zolang we ons blijven
realiseren dat ze niets met de oosterse
werkelijkheid te maken hebben. Racisme ligt
bijvoorbeeld altijd op de loer. Ik heb onlangs de
documentaire "Reel Bad Arabs" gezien, waarin
duidelijk wordt gemaakt hoe vooroordelen
tegen 'Arabieren' steeds opnieuw in de media
worden gereproduceerd, ook in films die daar
helemaal niet over gaan.

Hoe staat volgens jou de buikdans er nu
voor in Nederland?
Buikdans wordt steeds meer serieus genomen,
onder andere doordat de mensen die de dans
beoefenen serieus worden genomen. Neder-
land heeft een flink aantal steengoede
dansers, danseressen en dansdocenten, die
volgens mij veel te weinig aan de weg
timmeren. Maar ik denk dat we toch op de één
of andere manier toe moeten naar een soort
van kwaliteitscriteria.

En als we vinden dat buikdans in het theater
thuishoort, zouden we ons ook meer in het
theatervak moeten verdiepen. Alles moet dan
professionaliteit uitstralen: de dansers, de
choreografie, de kostuums, de muziek, het
decor, de belichting, de hele beleving voor het
publiek. We zouden een buikdansgezelschap
moeten hebben, een "Nederlands Buikdans-
theater", dat voorstellingen maakt met
aandacht voor al die dingen en, zoals jij (Peter)
dat ook al wilde, een echte buikdansacademie.

Kun je iets vertellen over de noodzaak van
bijdragen van mensen buiten de redactie?
Ik wil met Raqs wa Risala een zo breed
mogelijk beeld van buikdans geven, vanuit
verschillende gezichtspunten. Vandaar dat ik
graag ook bijdragen heb van mensen die er
heel anders tegenaan kijken. Maar schrijven
dat moet je liggen, daar moet je echt voor gaan
zitten en daar heeft niet iedereen de tijd of de
rust voor. Maar ik zou zeggen: probeer het
gewoon eens. Of begin met een reactie op een
stuk dat je gelezen hebt.

Iemand stelde voor een anonieme column in
het blad op te nemen, waarin iedereen zijn of
haar mening kwijt kan, zonder te hoeven
vrezen voor negatieve reacties. Ik begin er
steeds meer voor te voelen om dat maar te
doen. Bij dezen dus vrijwilligers gevraagd!

Peter Verzijl
(Foto’s © Hester Dijkstra, gemaakt tijdens de
voorstelling Droombeelden, april 2011)
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n Een stukje Cairo in de Breestraat m
Begin augustus vond in Leiden het "International Summer Bellydance Festival 2011" plaats,
met op zaterdagavond “The Bellydance Spectacle". Raqs wa Risala zat in de zaal. Moderne
Cairo stijl buikdans bleek dominant bij de danseressen, maar misschien moeten we al spreken
van een European Cairo Style Bellydance. Hieronder een impressie van een mooie show.

De avond was geheel gevuld met solo-
optredens van Shayma, Sophie Armoza, Amira
Ates, Amira Shazadi, Nelly, Amar Lammar en
Anusch Alawerdian. De presentatie, in het
Nederlands en in het Engels was in handen
van Sarah Ramos. Het decor bestond uit
zwarte gordijnen en een groot projectiescherm
waarop aan het begin van de voorstelling een
kort promotiefilmpje werd vertoond met de
namen van de danseressen. Een beetje
overbodig, vond ik, want de presentatrice had
die namen net genoemd. De hele rest van de
voorstelling zagen we de tekst: "International
Summer Bellydance Festival 2011" op een
zwarte achtergrond.

Cairo stijl
Als eerste danste Anusch Alawerdian, de
organisatrice van het festival. Anusch is een
echte publieksdanseres; voortdurend laat zij
door gebaren blijken dat ze danst voor de
mensen in de zaal. Vooral voor het publiek
vóór in de zaal. Ik vind het sympathiek dat
Anusch tot twee keer toe het eerste optreden
voor haar rekening nam, waarmee ze het
publiek kon opwarmen voor de artiesten die
volgden. Zo haalde ze dus de kastanjes uit het
vuur, en dat met haar eigen versie van Cairo
stijl buikdans.

Ook Amira Ates trakteerde ons op twee
moderne Cairo stijl optredens, die in het Nile
Maxim in Cairo (vaste stek van danseressen
Randa Kamel en Asmahan) niet zouden
misstaan. Nelly was verreweg de meest
dynamische danseres van het gezelschap, af
en toe zelfs een beetje ongecontroleerd. Ook
zij danste tweemaal, de tweede keer onder
andere een stukje saaidi met twee stokken.
Vooral dit tweede optreden maakte indruk op
mij door haar grote intensiteit. Het leek wel of
die stokken in haar handen haar dwongen om
meer geconcentreerd te dansen.

Kleurig en meeslepend
In deze show werd de variatie vooral verzorgd
door de niet-Europese danseressen. De
Argentijnse Shayma deed voor ons een
zwaarddans, die niet helemaal lukte, maar na
de pauze kwam zij mooi terug met een
degelijke min of meer klassiek Egyptische
dans. In hetzelfde kostuum, zo werd mij
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ingefluisterd, maar zo anders omkleed, dat het
mij eerlijk gezegd niet was opgevallen.

Ook de Israëlische Sophie Armoza en de
Mexicaanse Amar Lammar zorgden voor
afwisseling. Sophie danste om te beginnen
een uitbundige zigeunerdans, waarmee ze een
daverend applaus oogstte. Haar levendige
dans met melaya leff is me vooral bijgebleven
door het jurkje dat ze droeg, in lichtgevend
roze en gele kleuren. Na de pauze was Sophie
nog een keer te zien; ze startte met een
dansact in een wit Michael Jackson-stijl
kostuum, gevolgd door opnieuw een gipsy stijl
dans. Al met al kleurige en meeslepende
optredens.

Amar Lammar liet een meer ingetogen soort
charme zien. Ze trad twee keer op en net als
Sophie knipte zij haar optreden na de pauze,
tevens het laatste optreden van de show, op in
twee delen. Eerst was daar een soort van
vlaggendans, met soepele sluiers op stokjes.
Heel kleurig en leuk om te zien, maar met
buikdans had het niets te maken. Daarna
volgde een vrolijke en verleidelijke khaleegy.
Jammer dat we toen al een hele avond
haarzwaaien achter de rug hadden.

Van alle danseressen kon de Braziliaans-
Duitse Amira Shazadi mij het minste boeien.
Wat me vooral is bijgebleven zijn de kostuums
die ze droeg met als basis een (helaas niet
helemaal) nauwsluitende, doorzichtige body
met glitterende krullen. Misschien is een
gebrek aan voorbereidingstijd hier debet aan
geweest, want ik begreep dat zij moest invallen
voor Milla Tenorio, die door een blessure niet
kon optreden.

Miss Summer Bellydance 2011
De avond werd afgesloten met de prijsuitrei-
king voor de "Miss Summer Bellydance 2011
Competition". De eerste prijs werd gewonnen
door de Duitse danseres Izida. De tweede en
derde prijs werden in de wacht gesleept door
respectievelijk onze eigen Loretta en door de
Koreaanse Hana Yi. Jammer dat we niet te
zien kregen met welke dans deze dames hun
prijs hadden gewonnen.
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Europese Cairo stijl?
Moderne Cairo stijl buikdans is blijkbaar 'in' in
Europa. Overal zie je deze stijl, die populair is
gemaakt door de Egyptische Dina en Randa
Kamel. Maar zo te zien zijn er ook verschillen.
Zo is het extreme push-up kostuum in Europa
gelukkig nog niet alomtegenwoordig. En ook
de dans is anders. Ik zag tijdens "The Belly-
dance Spectacle" vrijwel geen hipdrops en op
de muziekfragmenten met saaidi ritmes werd
vrijwel niet gedanst met de karakteristieke
saaidi passen. Wel heb ik ontzettend veel
haarzwaaien gezien en snelle pirouettes. Af en
toe vloerwerk, wat ik me niet herinner ooit van
Dina en Randa te hebben gezien, en meer
nadruk op choreografie dan op emotie. Dat zijn
bij elkaar zoveel verschillen dat je van een
nieuwe buikdansstijl zou kunnen spreken:
moderne Euro-Egyptian stijl?

Licht en decor
Al met al heb ik van de show genoten. Over
het algemeen werd er goed gedanst en ook
goed op de muziek gedanst. Met de danstech-
niek was dus niets mis, maar lezers die mij een
beetje kennen, zullen niet verbaasd zijn dat ik
ook nu weer mijn bedenkingen heb bij de
theatertechniek en de aankleding van de
gehele show.

Om te beginnen was het licht niet voor alle
optredens even geschikt. De danseressen
verdwenen regelmatig het donker in, terwijl dat
duidelijk niet bij de dans hoorde. Ook het
sobere decor vond ik teleurstellend. Al die
prachtige danseressen hebben uren, zo niet
dagen besteed aan het uitzoeken of (laten)
maken van een geschikt kostuum, de beste
make-up en geschikte rekwisieten. Waarom
dan niet een klein beetje meer moeite gedaan
om dat te vervolmaken met een passend
decor? Zeker als je toch al beschikt over een
enorm projectiescherm en de techniek om
filmpjes te vertonen. Bij de zwaarddans had je
een gothic-achtige sfeer kunnen oproepen
door de projectie van een grote kroonluchter
met brandende kaarsen of een zinderend
haardvuur. Ook de zigeunerdansen zouden
geholpen zijn door beelden van bijvoorbeeld
een weids landschap en de dansen in Cairo
stijl door iets als een Caireens straatbeeld of
het interieur van een cabaret. Voor de melaya
leff heb ik op YouTube een voorbeeld gezien
van een dergelijk decor, met filmbeelden van
een Mediterrane zonsondergang. De dans is
op dat filmpje niet echt geweldig, dus wat dat
betreft hadden wij de 6e augustus meer geluk.

Judith Scheepstra
(Foto's © Ronnos; deze en meer foto’s van het
festival zijn te bestellen via ronnos@ocinli.nl)

mailto:ronnos@ocinli.nl)


Raqs wa Risala, nummer 23, september 2011, blz. 14

n Arabische nachten en dagen m
Geen tijd om die ruim drieduizend pagina's van de Vertellingen van duizend-en-één nacht te
lezen? Lees dan in elk geval het boek “Arabische nachten en dagen” van Nagieb Mahfoez; een
staaltje van de geweldige vertelkunst van Egyptes bekendste schrijver en winnaar van de
Nobelprijs voor de Literatuur. Ook dit werk is weer prachtig vertaald door Richard van Leeuwen
en er is opnieuw geen buikdanseres in te bekennen.

Het gebeurt me niet vaak dat ik een roman
twee keer lees, maar aan het einde van
"Arabische nachten en dagen" van Nagieb
Mahfoez had ik zin om meteen opnieuw te
beginnen. En dat terwijl het enige tijd heeft
geduurd voordat ik het boek uit 1982, dat in
2008 in het Nederlands verscheen, heb aan-
geschaft. Het was immers niet meer dan een
hervertellen van de verhalen uit duizend-en-
één nacht door een moderne schrijver. Omdat
die schrijver Nagieb Mahfoez was, had ik beter
moeten weten.

Inderdaad zijn de verhalen uit de vertellingen
duidelijk herkenbaar, maar deze schrijver heeft
er zijn geheel eigen, boeiende draai aan
gegeven. En dat alles is vertaald door Richard
van Leeuwen, die meer boeken van Mahfoez
steeds weer prachtig heeft vertaald.
Bijvoorbeeld zijn bekende trilogie "Tussen

Twee Paleizen", "Paleis van Verlangen" en
"De Suikersteeg".

Middeleeuwse stad
Hoewel het boek in 1979 is geschreven,
komen in deze hervertelling de personages tot
leven alsof het vandaag is. Het speelt zich
geheel af in een wijk van een middeleeuwse
islamitische stad, die wordt geplaagd door
corruptie onder de machtigste inwoners en
door een gevoel van onrust en onveiligheid. De
gouverneur van de wijk, zijn privé-secretaris en
het hoofd van politie worden vooral in beslag
genomen door de illegale activiteiten van een
aantal religieuze sektes, die door het geweten-
loze regime als een bedreiging worden gezien.

Het boek begint waar andere versies van de
vertellingen meestal eindigen, namelijk met het
moment dat de sultan besluit om zijn
echtgenote Sjahrazaad te sparen. Dan blijkt
hoe alle ouders van huwbare dochters met de
sultane hebben meegeleefd. Dat is natuurlijk
begrijpelijk als je bedenkt dat als zij had
gefaald, ook hun dochters ten prooi hadden
moeten vallen aan de moordzuchtige waanzin
van hun vorst.

Er kan niet worden gezegd dat Sjahrazaad en
Sjahrijaar ‘nog lang en gelukkig leven’.
Sjahrazaad weet maar al te goed wat voor
vlees ze met haar man in de kuip heeft en ze is
er niet van overtuigd dat hij echt een ander
mens is geworden, ook al ziet hij voorlopig af
van zijn gewoonte om onschuldige vrouwen te
onthoofden. Ook de andere mensen die het
boek bevolken blijven gebukt gaan onder de
dreiging van de bloeddorst van de machtige
Sjahrijaar.

Plaaggeesten
Djinns en ifrieten nemen ook in deze versie
van de vertellingen een belangrijke plaats in.
Vooral het ifrietenpaar Sakharboet en
Zarmababa stort veel argeloze bewoners van
de wijk in het verderf. En dat alleen om hun
eigen verveling te verdrijven. Eén van hun
slachtoffers is Doenjazaad, de zuster van
Sjahrazaad, die door hun toedoen verliefd
wordt op een onaanzienlijke parfumverkoper
en zelfs zwanger van hem raakt. Een groot
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probleem dat voor de sultan verborgen moet
blijven. Deze gebeurtenis kan zijn wantrouwen
ten opzichte van vrouwen immers weer
opnieuw aanwakkeren...

De avonturen van Sindbaad de zeeman
worden in dit boek niet door Sjahrazaad aan
de sultan verteld, maar door Sindbaad zelf.
Niet in zeven aparte reizen, maar tijdens één
lange reis overkomen hem alle wonderlijke
avonturen, zoals het eiland dat een walvis blijkt
te zijn, het land waar alle weduwen en
weduwnaars hun partners in de dood moeten
volgen en zijn ontmoeting met de reuzenvogel
ar-Roekh. Al vertellend noemt Sindbaad de
wijze lessen die hij door zijn avonturen heeft
geleerd.

De verboden deur
Ook het laatste verhaal in dit boek wordt niet
door Sjahrazaad verteld, maar overkomt
Sjahrijaar zelf. Toevallig is dat precies het
verhaal uit de duizend-en-één nacht dat mij tot
nu toe het meest tot nadenken heeft gestemd.
Ik zal het hier niet helemaal vertellen, maar
een tipje van de sluier oplichten.

Tijdens een nachtelijke wandeling hoort
Sjahrijaar in de verte het gejammer van
mensen. Als hij naderbij komt, ziet hij een
steen, zo groot als een koepel. Het gejammer
is afkomstig van een groep mannen, die
onafgebroken zitten te huilen. Als de mannen
kort voor zonsopgang naar huis gaan, nadat ze
hebben afgesproken om elkaar de volgende
dag weer te ontmoeten, besluit Sjahrijaar de
steen te onderzoeken en vindt hij een deur. Hij
gaat de deur door en komt terecht in een
paradijs, waar hem een onvoorstelbaar geluk
ten deel valt. Ook daar bevindt zich weer een
deur, een gouden deur met daarin een gouden
sleutel, bezet met diamanten. Sjahrijaar wordt
gewaarschuwd uit de buurt te blijven van die
deur....

Judith Scheepstra

Bronnen
Nagieb Mahfoez - Arabische nachten en dagen
ISBN 9789044511406, Uitgeverij De Geus
€19,90
De vertellingen van duizend-en-één nacht
ISBN 9789054601517, Uitgeverij Bulaaq
€39,90
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n 1001 Plaatjes m
De ontelbare uitgaven van de Vertellingen van duizend-en-één nacht, of delen daarvan, zijn in
de loop der tijden steeds weer voorzien van prachtige, fantasierijke illustraties. In de komende
nummers van Raqs wa Risala zal ook aan die verschillende illustraties aandacht worden
besteed. Als inspiratiebron voor onze eigen voorstellingen, maar misschien ook voor folders,
flyers en websites. We beginnen met het werk van de Amerikaanse Virginia Frances Sterrett.

Virginia Frances Sterrett werd in 1900 geboren
in Chicago. Toen ze nog maar twee jaar oud
was begon ze te tekenen en ze is daarmee
altijd door blijven gaan. Op school bracht ze
meer tijd door met potlood en papier dan met
haar klasgenootjes. Een paar jaar later won ze
enkele prijzen tijdens de "Kansas State Fair
Exhibition". Virginia noemde dit later "een van
de bemoedigende gebeurtenissen in mijn
leven".

Na de middelbare school maakte ze illustraties
voor de advertentieafdeling van een plaatselijk
warenhuis. Eén van de managers was zó
onder de indruk van haar talent, dat hij haar
meenam naar het "Art Institute of Chicago".
Ook de schoolleiding was onder de indruk van
Virginia's werk; ze hoefde geen schoolgeld te
betalen. Helaas werd na ruim een jaar haar
moeder ziek. Virginia moest de school verlaten
om het gezin, bestaande uit haar moeder, zus
Mary en haarzelf, te onderhouden, want haar

vader was al overleden toen ze nog heel jong
was. De drie daarop volgende jaren bleef ze
werken voor verschillende reclamebedrijven in
Chicago, maar haar eigen gezondheid werd
ook slechter. Ze bleek tuberculose te hebben.

In 1919 ging voor de dan 19-jarige Virginia een
droom in vervulling. Ze kreeg van de Penn
Publishing Company de opdracht om de "Old
French Fairy Tales" van Comtesse de Segur te
illustreren. Ze tekende en schilderde en
ontving voor haar werk aan het boek 750
dollar. In 1921 volgde een opdracht voor de
illustraties van een uitgave van de "Tangle-
wood Tales" van Nathaniel Hawthorne.

In 1923 verhuisde het gezin naar het zuiden
van Californië. Sterrett werd actief in de
plaatselijk kunstwereld, maar haar gezondheid
ging zo achteruit dat ze in een sanatorium
moest worden opgenomen. Ze bleef werken,
maar het lukte haar niet om lange tijd achter
elkaar te werken. In die tijd kreeg ze opnieuw
een opdracht van de Penn Publishing
Company: de illustraties maken voor een
uitgave van de Vertellingen van duizend-en-
één nacht.

Net als de twee andere boeken waaraan ze
had gewerkt was dit een groot boek met grote
letters en eenvoudige verhalen, speciaal
bedoeld voor kinderen. Virginia maakte 16
illustraties in kleur, 20 in zwart-wit, een
kleurenplaat voor de omslag en een tekening
voor de binnenkant van covers. Met dit werk is
ze, mede door haar slechte gezondheid, drie
jaar bezig geweest. Toen het boek in 1928
verscheen werden zowel kinderen als
volwassenen getroffen door de schoonheid, de
finesse en de artistieke rijkdom van de
afbeeldingen, maar Virginia was toen nog
vrijwel onbekend.

Haar gezondheid werd in die jaren weer iets
beter; ze kon het sanatorium verlaten en weer
bij haar familie gaan wonen en van 1929 tot
1930 exposeerde ze verschillende malen in
lokale galeries in Californië. Ze kreeg opnieuw
een opdracht van de Penn Publishing
Company, nu voor de illustraties van een editie
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van "Myths and Legends". Die opdracht zou ze
nooit afmaken. Virginia Frances Sterrett stierf
op 8 juni 1931 alsnog aan tuberculose.

Na haar dood verscheen er een supplement
over haar werk in "The St. Louis Post-
Dispatch". Het artikel was getiteld "The Girl
Who Escaped from Life in Her Art" en bevatte
een korte biografie en verschillende van haar
illustraties. De laatste grote expositie van haar
werk vond plaats in 1946, toen het St. Louis
City Art Museum 54 originele illustraties,
tekeningen en waterverfschilderijen, en een
zelfportret van de artieste tentoonstelde. Het
zelfportret was het enige werk dat Virginia ooit
in olieverf had gemaakt.

Dankzij het Internet is het mogelijk om nog
steeds van het verfijnde werk van Virginia
Frances Sterrett te genieten. Er is aan haar
een speciale website gewijd, Vfsterrett.com,
vanaf Wikimedia Commons is werk van haar te
downloaden en via de website van Art
Passions is het mogelijk om reproducties van
haar werk te kopen en gratis e-cards te
versturen. Daar zijn ook enkele afbeeldingen
van danseressen bij, die om praktische
redenen niet in dit artikel zijn gebruikt.

Judith Scheepstra

Bronnen
Virginia Frances Sterrett www.vfsterrett.com
Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org
Art Passions http://sterrett.artpassions.net

http://www.vfsterrett.com
http://commons.wikimedia.org
http://sterrett.artpassions.net
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n Agenda m

Zomercursus buikdansen: Shimmy's

Start: Donderdag 1 september 2011 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 1 september 2011 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Voor beginners en (half)gevorderden. Shimmy's zijn
snelle, kleine trilbewegingen die je met bijna al je
lichaamsdelen kunt maken. Je kunt ze op lekkere
opzwepende trommelmuziek doen, maar ook op
langzame muziek. Docent: Jeanine Korrelboom

Tito und Randa Kamel: Traumgala und großer

Bazar

Start: Zaterdag 3 september 2011
Einde: Zaterdag 3 september 2011
Locatie: Frankfurt am Main, Duitsland
Website: www.morgenlandgala.de

Morgenland feiert den Sieg der Ägyptischen
Revolution und veranstaltet die Oriënt-Gala des
Jahres mit: Tito und Randa Kamel + Live Orchester
und mit den Best of Künstlern Deutschlands!

Moeder-Dochter Buikdans

Start: Zaterdag 3 september 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 3 september 2011 om 15:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 75,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Buikdansmiddag voor Moeders en Dochters. Een
leuke, speelse, inspirerende buikdansmiddag voor
moeders en dochters van alle leeftijden, vanaf 6
jaar. Alle niveaus. Het plezier van buikdansen delen
met je moeder of dochter is een liefdevolle, intieme
aangelegenheid. Met niemand heb je de unieke,
lichamelijke band, die er tussen moeders en
dochters bestaat!

Workshop Sensualiteit met Ashra

Start: Zaterdag 10 september 2011 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 10 september 2011 om 16:00 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten: € 25
Website: www.ashrabellydance.com

In deze workshop zullen wij ons verdiepen in de
zachte en vloeiende bewegingen in de Buikdans
waarmee de sensualiteit van de vrouw expressie en
ruimte krijgt. Wij gaan van binnenuit werken, de
zachtheid en vrouwelijkheid voelen in de
bewegingen en met de kern contact maken. uit deze
kern vloeit de sensualiteit van de vrouw in haar
(Buik) Dans en brengt het enerzijds de vrouw in
contact met haar oerkracht, anderzijds heeft het een
magische invloed op de kijker. Hierdoor worden de
binnen- en buitenwereld van de danseres met
elkaar verbonden tot 1 geheel.

Workshop met Anusch

Start: Zondag 11 september 2011 om 13:00 uur
Einde: Zondag 11 september 2011 om 16:30 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag

Anusch geeft op 11 september in Den Haag van
13.00 tot 16.30 uur een workshop: Sha'abi
Choreografie - "El Hantour". N.a.v. vragen een korte
uitleg. Sha'abi is volksmuziek en dans in de meest
brede zin, kent vele stijlen en is zeer polupair. De
stijlen van Sha'abi hebben sterke invloeden uit de
folklore. De wortels van de dans liggen in een ver
verleden. Sha'abi is vrolijk, pittig, aards en feestelijk.
Een voorbeeld van een danseres van de Sha'abi-
stijl is Fifi Abdo. De Sha'abi van deze workshop
heeft invloeden van de Balady. De prijs van de
workshop is €35,- (incl. catering).
Informatie/opgeven bij Shahira-Linda, mobiel 06-
12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl

Moderne Khaleegy

Start: Zondag 18 september 2011 om 13:00 uur
Einde: Zondag 18 september 2011 om 16:30 uur
Locatie: Zaandam Fluxus Dansstudio
Kosten: € 35
Website: www.Anusch.nl

Ontdek de moderne Khaleegy stijl uit de nightclubs
van Dubai Haar/hoofdtechnieken en choreografie!

Mundo Oriëntal 2011

Start: Vrijdag 23 september 2011
Einde: Zondag 25 september 2011
Locatie: Kempen, Neukirchen-Vluyn, Duitsland
Website: www.mundo-oriëntal.eu

Featuring Aleksei Riaboshapka, Sophie Armoza,
Fadima Jones, Nashyra, Anusch Alawerdian,

http://www.lijfwijs.nl
http://www.morgenlandgala.de
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.ashrabellydance.com
mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://www.Anusch.nl
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Magdy El Leisy, Khalida and many more! You want
it all? You'll get it all - at Mundo Oriëntal 2011! As
the organizer of the International Oriëntal Dance
Festival "Mundo Oriëntal 2011" I am delighted to
invite you to our event website! There you will get all
information about the Gala Show, the Workshops
and Artists you will meet at Mundo Oriëntal 2011!
And about the Afternoon Show, the little Bazar and
the Aftershow Party - your personal meet & greet
with the stars! Workshops - Sept. 23-25, 2011 at
Kempen (near Krefeld/Neuss/Dusseldorf) Gala
Show - Sept. 24, 2011 at Neukirchen-Vluyn (near
Duisburg/Moers)

Asli Sharqi

Start: Vrijdag 23 september 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 25 september 2011 om 22:00 uur
Locatie: Theater De Regentes
Website: www.aslisharqi.nl

Asli Sharqi staat voor originele oriëntaalse dans,
zowel traditioneel als vernieuwend. Dit jaar met
hoofdgast Aziza uit Canada! Het festival bevat drie
dagen vol film, voorstellingen, workshops, bazar,
debat, film, open podium, party, lezing, meet & greet
en nog veel meer. Kortom: heb je iets met deze
prachtige dans en alles wat daarmee in verbinding
staat, dan mag je Asli Sharqi niet missen.

Theater aan het Vrijthof - Duizend-en-een nacht

Start: Zaterdag 24 september 2011 om 19:00 uur
Einde: Zaterdag 24 september 2011 om 23:00 uur
Locatie: Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47,
Maastricht
Kosten: € 32,50
Website: www.theateraanhetvrijthof.nl

Instrumentale vertellingen Met Der Bürger als
Edelmann gaat in 1920 een prachtige, intieme
partituur van Richard Strauss in première. Het werk
ademt de sfeer van het 18de-eeuwse Frankrijk. Le
bourgois gentilhomme van Molière en de
bijbehorende muziek van Lully, beiden werkzaam
aan het hof van Lodewijk IV, inspireren Strauss tot
deze sprankelende suite. Gevoed door de fantasie
van Shéhérazade, die de sultan 1001 nachten lang
met verhalen in haar greep houdt, weet Rimski-
Korsakov de sfeer van Shéhérazade’s
raamvertelling treffend in muziek te vangen.

Workshop Baladi voor gevorderden

Start: Zondag 25 september 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 25 september 2011 om 13:00 uur
Locatie: Kooistee, Haring 2, Hellevoetsluis
Kosten: € 20,00
Website: www.senadance.com

Mini workshop met Sena Baladi voor gevorderden
Thema: stops & timing in de baladi

Belly 2 Belly

Start: Zondag 25 september 2011 om 12:00 uur
Einde: Zondag 25 september 2011 om 19:00 uur
Locatie: Maasmechelen
Kosten: € 5
Website: www.chadialuna.be

Open podium voor dansscholen en solisten, van
profi tot amateur!

Stadsschouwburg Sittard-Geleen - Duizend-en-

een nacht

Start: Zondag 25 september 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 25 september 2011 om 17:00 uur
Locatie: Sittard, Stadsschouwburg Sittard-Geleen
Kosten: € 32,50
Website: www.uitbalie.nl

Instrumentale vertellingen Met Der Bürger als
Edelmann gaat in 1920 een prachtige, intieme
partituur van Richard Strauss in première. Het werk
ademt de sfeer van het 18de-eeuwse Frankrijk. Le
bourgois gentilhomme van Molière en de
bijbehorende muziek van Lully, beiden werkzaam
aan het hof van Lodewijk IV, inspireren Strauss tot
deze sprankelende suite. Gevoed door de fantasie
van Shéhérazade, die de sultan 1001 nachten lang
met verhalen in haar greep houdt, weet Rimski-
Korsakov de sfeer van Shéhérazade’s
raamvertelling treffend in muziek te vangen.

Dansreis Turkije

Start: Woensdag 5 oktober 2011
Einde: Donderdag 13 oktober 2011
Locatie: Turkije
Kosten: € 900.--
Website: http://sheherazade-bazaar.nl

Van 5 tot 13 oktober 2011 is er een buikdansreis
naar Turkije. Eerst 3 dagen Istanbul en dan 5 dagen
Cappadocie. De reis gaat door! Voor verdere info:
[www.sheherazade-bazaar.nl], info@sheherazade-
bazaar.nl

Toetanchamon in Brussel (laatste maand!)

Start: Donderdag 6 oktober 2011
Einde: Zondag 6 november 2011
Locatie: Brussels Expo, Brussel
Kosten: € 16
Website: http://kingtutbrussels.be

http://www.aslisharqi.nl
http://www.theateraanhetvrijthof.nl
http://www.senadance.com
http://www.chadialuna.be
http://www.uitbalie.nl
http://sheherazade-bazaar.nl
http://www.sheherazade-bazaar.nl
http://kingtutbrussels.be
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De succesvolle reizende tentoonstelling
"Tutankhamun, his tomb and his treasures" doet dit
jaar Brussel aan. Vanaf 20 april is de tentoonstelling
in Brussels Expo te bezichtigen. Een must voor
iedereen die geïnteresseerd is in Egypte.

Buikdansvakantie naar India

Start: Zondag 16 oktober 2011
Einde: Vrijdag 28 oktober 2011
Locatie: India
Website: www.sitadanceholidays.com

Sita Dance presenteert de Eerste buikdansvakantie
in India! 16 oktober - 28 oktober 2011 (Diwali
Nationaal Festival) 18 maart - 30 maart 2012
(Gangaur Festival). Dansen in de Indiase zon en
ondertussen genieten van de warmte van de
Indiase mensen en het heerlijke Indiase eten!
Geniet van de perfecte combinatie van het
cosmopolitische Mumbai en van de “City of lakes”
Udaipur in Rajasthan. Met Bollywood Dans en
dansen en dineren in oude paleizen en huizen.

Sluier op 1000-en één manieren

Start: Zondag 16 oktober 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 16 oktober 2011 om 13:00 uur
Locatie: Kooistee, Haring 2, Hellevoetsluis
Kosten: € 20,00
Website: www.senadance.com

Mini workshop met Sena. Thema: sluier op 1001
manieren. Mooie combinaties, verrassend en nieuw.

Workshop met Pierre Moussa

Start: Zaterdag 29 oktober 2011 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 29 oktober 2011 om 17:30 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag

Op 29 oktober 2011 geeft Pierre Moussa een
workshop Libanese dans in het Danshuis Nitsanim.
Deze workshop is een Oriëntaals-Libanese dans
met elementen uit de folklore. In de workshop wordt
aandacht besteedt aan passen, combinaties, stijl en
choreografie. Voor catering tijdens de workshop
wordt gezorgd. Tevens is Jasmina Basar aanwezig
met een prachtige collectie kostuums van Pierre
Moussa. Deze basar is voor iedereen toegankelijk,
Jasmina helpt je graag. Verder doet Pierre Moussa
een uniek aanbod: 15% korting op een kostuum,
onder de volgende voorwaarden: alleen voor
deelnemers aan de workshop, alleen geldig op de
workshopdag en het kostuum moet voor jezelf zijn!
De prijs van de workshop is €70,-. Informatie bij
Shahira-Linda, tel. 06-12226454, e-mail:
l.plaizier@pzh.nl

Dansshow Bloemen van de Woestijn

Start: Zondag 30 oktober 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 30 oktober 2011 om 17:00 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 15,-

De Oriëntaalse dansshow "Bloemen van de
Woestijn" zal op 30 oktober a.s. plaatsvinden in Den
Haag. Het wordt weer een mooi en afwisselend
programma, waarin vele stijlen van de oriëntaalse
dans de revue zullen passeren. Met medewerking
van Yazila, Banat Laklak, Rozegeur en Maneschijn,
Zafira, Wendila, Farouq, Pierre Moussa, Ahlem,
Jasmin Yildiz, Showgroep Mirage, Anusch (o.v.b.).
De prijs van een kaartje is 15,- euro. Aanvang van
de show is 14.00 uur (deur open vanaf 13.00 uur),
en zal eindigen om 17.00 uur. Tevens is Jasmina
Basar aanwezig met een collectie prachtige creaties
van Pierre Moussa. Informatie: Shahira-Linda, tel.
06-12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl

Dans/Woestijnreis Egypte

Start: Vrijdag 4 november 2011
Einde: Vrijdag 18 november 2011
Locatie: EGYPTE
Website: www.faracha.nl

Onze inmiddels beroemde reis naar en door Egypte,
van Cairo door de woestijn naar Luxor. Cultuur,
Muziek, Dans, Woestijn en veel meer..... het is geen
reis maar een super ervaring. Je leert het land en
de egyptenaren kennen, de dans in de stad en op
het land. De show en real life music & dance........
Alleen of met een vriendin..(er is ook alternatief
programma voor de niet dansers) Laat je
meenemen door: Gerry Verheyden / Key of Life en
Yvonne Meulen/Faracha. Ter plekke ondersteund
door: Emad Mussa &family Sluitingsdatum: 30 juni
2011 Info/kennismakingsmiddag: zondag 3 juli
15.00 - 17.00 uur Lokatie: Buikdansschool Faracha,
Maasenweg 6, 6003 AH WEERT Wel even opgeven
aub!! info of brochure: yvonne@faracha.nl

Modern Bellydance

Start: Zondag 6 november 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 6 november 2011 om 13:00 uur
Locatie: Kooistee, Haring 2, Hellevoetsluis
Kosten: € 20,00
Website: www.senadance.com

Mini workshop met Sena. Thema modern
bellydance, een geweldige choreografie, modern
neergezet.

http://www.sitadanceholidays.com
http://www.senadance.com
mailto:l.plaizier@pzh.nl
mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://www.faracha.nl
mailto:yvonne@faracha.nl
http://www.senadance.com
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Workshop Moorse dans

Start: Zondag 13 november 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 13 november 2011 om 17:00 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag

Op zondag 13 november zal een workshop Moorse
dans (oftewel: Spaans-Arabisch) met Yazila
plaatsvinden. In deze workshop worden een aantal
verrassende elementen van de Moorse dans
uitgediept. Aan het exacte programma wordt nog
gewerkt. Zodra er meer bekend is wordt dat bekend
gemaakt, en zal ook de flyer beschikbaar komen.
Voor catering wordt gezorgd. Informatie: Shahira-
Linda, tel. 06-12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl.

Show Fire & Ice in Hoogvliet

Start: Zondag 20 november 2011 om 15:00 uur
Einde: Zondag 20 november 2011 om 17:00 uur
Locatie: Partycentrum Flamingo, Lengweg 2,
Hoogvliet
Kosten: € 12,50
Website: www.senadance.com

Zondag matinee, oriëntaalse dansshow FIRE & ICE
in Hoogvliet.

Workshops met prof. dr. Hassan Khalil

Start: Zaterdag 26 november 2011
Einde: Zondag 27 november 2011
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag

Ook dit jaar komt prof. dr. Hassan Khalil naar
Nederland. Er zijn twee workshops: op 26 november
van 13.30 tot 18.00 uur en op 27 november van
11.00 tot 15.45 uur. De zaterdag is voor een Dabke-
Oriëntaalse dans op muziek van Hossam Ramzy.
Tipje van de sluier: Hossam Ramzy heeft in deze
muziek een mix gemaakt van oude Libanese
danscultuur en de Pharaonische dans. Deze Dabke-
Oriëntaalse dans is een experiment waarin deze
beide oude culturen samengaan. De zondag is voor
een Modern Oriëntaalse dans waarbij een sluier
nodig is, eveneens op muziek van Hossam Ramzy.
De muziek waarop we dansen is van een nieuwe
CD van Hossam Ramzy. De kosten zijn €80,- per
workshop. Beide workshops is €150,-. Voor catering

tijdens de workshops wordt gezorgd. Informatie:
Shahira-Linda, mobiel 06-12226454, e-mail:
l.plaizier@pzh.nl

Marokkaanse Dansen

Start: Zondag 27 november 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 27 november 2011 om 18:00 uur
Locatie: Antwerpen-Deurne: August Van de
Wielelei 65
Kosten: € 45
Website: www.buikdans.net

Annick Baillieul is te gast bij Amana Dance Theatre.
Ze wijdt ons in de geheimen van de Marokkaanse
Shaabi en het 6/8 ritme in, en leert ons een
berberdans uit de Midden-Atlas.

Dansreis naar Zuid-Egypte

Start: Donderdag 5 januari 2012
Einde: Donderdag 12 januari 2012
Locatie: Luxor , Egypte
Website: www.bellydancetravel.nl

Dansreis naar Zuid-Egypte van 5 t/m 12-1-12
(Luxor)of van 29-12-11 t/m 12-1-12 (Aswan Luxor).
Info: www.bellydancetravel.nl of Lady moonlight
tel.070-3450594

Buikdansvakantie naar India

Start: Zondag 18 maart 2012
Einde: Maandag 26 maart 2012
Locatie: India
Website: www.sitadanceholidays.com

Sita Dance presenteert de Eerste buikdansvakantie
in India! 16 oktober - 28 oktober 2011 (Diwali
Nationaal Festival) 18 maart - 30 maart 2012
(Gangaur Festival). Dansen in de Indiase zon en
ondertussen genieten van de warmte van de
Indiase mensen en het heerlijke Indiase eten!
Geniet van de perfecte combinatie van het
cosmopolitische Mumbai en van de “City of lakes”
Udaipur in Rajasthan. Met Bollywood Dans en
dansen en dineren in oude paleizen en huizen.

mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://www.senadance.com
mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://www.buikdans.net
http://www.bellydancetravel.nl
http://www.bellydancetravel.nl
http://www.sitadanceholidays.com

