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Voorwoord

Deze Raqs wa Risala kan met recht een themanummer
over Asli Sharqi worden genoemd. In dit nummer is niet
alles, maar wel veel te lezen over één van Nederlands
belangrijkste buikdansfestivals. Over de voorstellingen,
waarvan delen ook los te zien zijn of misschien zullen zijn.
Over de films “At Night They Dance” en “The Dancer and
the Politician” en de discussie naar aanleiding van één van
de films en over buikdans als podiumkunst.

En niet te vergeten alles over de bekende Amerikaans-
Canadese danseres Aziza, een ouderwets degelijke
danseres en docent die het experiment niet schuwt. Zij
volgt nog steeds danslessen, al was het alleen om te
ervaren hoe het is om leerling te zijn.

Een passie voor lesgeven en de wil om te experimenteren
kenmerken ook onze eigen Arya. Haar verhaal is alleen al
interessant omdat zij de opleiding volgt van de
Amerikaanse Suhaila Salimpour.

Verder in dit nummer het beloofde artikel over
vrouwelijkheid en buikdans, naar aanleiding van het
onderzoek van Peter Verzijl, en een stuk van Karin van der
Knoop over techniek, kwaliteit en eenvoud in de dans.

De duizend-en-één nacht zijn ook in dit nummer terug te
vinden. In een recensie van het Oum Kalthoum project, dat
tijdens Asli Sharqi in première ging - er werd immers
gedanst op Oum Kalthoums “Alf Leila Wa Leila” - en in een
nieuw artikel in onze serie over de illustratoren van de
vertellingen.

Veel leesplezier!

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

http://buikdansen.weblog.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.

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

Linda de Poorter
Linda de Poorter kwam voor het eerst in aanraking met de oriëntaalse dans in 2004. Sindsdien volgt ze
workshops en lessen bij diverse docenten en probeert ze zoveel mogelijk van de achtergronden van de dans te
begrijpen. Als amateur is ze regelmatig betrokken bij optredens en producties. Linda houdt van choreograferen
en experimenteren met de dansvorm, zowel in een meer traditionele als in een modern-experimentele setting.
Regelmatig maakt ze uitstapjes naar andere dansvormen, zoals flamenco of moderne dans.

Caroline Nuijts
Caroline begon op jonge leeftijd al met dansen en heeft het nooit meer losgelaten. Zij gaf tijdens haar studie
vier jaar les in dansexpressie en kreeg in 1997 haar eerste buikdansles. In de loop der jaren heeft ze menig
workshop gevolgd in binnen- en buitenland en deelgenomen aan de Verdiepingscursus. Ze geeft al enkele
jaren wekelijks les i.s.m. Laetana (zie www.laetana.com ) en legt zich steeds meer toe op het geven van
gastlessen waarin expressie en uitstraling steeds een belangrijke rol spelen.

Karin van der Knoop
Karin van der Knoop, als danseres bekend onder de naam Lady Moonlight, verdiept zich sinds 1985 in de
oriëntaalse dans. Ze houdt van vernieuwing en experimenten, maar bestudeert ook graag tradities tot in detail,
waaronder de ghawazee- ofwel Egyptische Romadans. Hiertoe volgde ze onder andere lessen bij Amal en
Karam Maazin uit Luxor. Karin maakt regelmatig theaterproducties met collega’s uit diverse disciplines, met
leerlingen of solo. Meer informatie over haar lessen, dansreizen en voorstelllingen is te vinden op
www.bellydancetravel.nl

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 wondere 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.buikdansereskyria.com
http://www.allesoverbuikdansen.nl
http://www.laetana.com
http://www.bellydancetravel.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 Niet in woorden te vangen m
Arya Jansen uit Utrecht is nu al 14 jaar gegrepen door de buikdans. In de loop der tijd heeft ze
uit andere dansdisciplines elementen toegevoegd en is ze een van de weinige danseressen die
de opleiding van de Amerikaanse danseres Suhaila Salimpour volgt. Daarom in dit interview
extra aandacht voor deze opleiding.

Wanneer ben je in contact gekomen met
buikdans?
De eerste keer dat ik een buikdanseres zag
was in 1997 in een Libanees restaurant op reis
in Australië. Dat vond ik geweldig. Ik heb het
hele optreden mee zitten klappen. Ik heb geen
idee meer of ze goed was of niet maar de dans
en de vrijheid ervan sprak me direct op een
diep niveau aan. Ter plekke heb ik besloten
dat ik terug in Nederland ook zou gaan
buikdansen. En dat heb ik gedaan. Ik kwam bij
Nansi Beets op les en na de eerste les ben ik
er nooit meer mee opgehouden. De eerste
jaren van mij buikdans 'carrière' heb ik met
veel plezier één keer in de week gedanst op
les. Ik vond het gezellig en deed het naast mijn
studie. Wel heb ik daarvoor ook altijd gedanst
(klassiek en jazz als kind) en er veel van
gehouden, maar ik heb het toen nooit als een
carrière beschouwd, ook omdat dat door mijn
opvoeding niet echt aan de orde was. “Dans is
leuk maar geen werk”, was een beetje de
opvatting.

Waarom ben je buikdans blijven doen?
De muziek en de vrijheid zijn de drijfveren
achter mijn liefde voor de dans, en natuurlijk
de bewegingen. Dans, gebaren en muziek
kunnen een diepere emotie omschrijven die
voor mij niet in woorden is te vangen.

Wie zijn je inspiratiebronnen?
Mijn inspiratie qua dans is breed. Ik houd van
de grote danseressen van 'toen' als Nadia
Gamal maar ook van hedendaagse sterren uit

Egypte. Dina heeft mij in haar optredens en
workshops echt aangenaam verrast. Ook Orit
Maftsir vind ik fantastisch; haar optreden op
Orientalicious heeft me voorgoed veranderd.
Naast de Egyptische stijl houd ik ook van de
Amerikaanse stijl. Natuurlijk is Suhaila, mijn
docente, een inspiratie bron maar ook Elena
Lentini. Beide danseressen laten zichzelf zien
door middel van de buikdans en maken daar
geen excuses voor of winden er doekjes om.
Dat boeit en inspireert me. Ook in Nederland
zijn er goede danseressen. Ik kan bijvoorbeeld
genieten van de optredens van Aisa Lafour en
Tjarda van Straten. Zij zijn goed op het podium
en delen hun liefde voor de dans ook door het
organiseren van goede evenementen. Ook dat
inspireert me. Verder blijf ik ook buiten de dans
zoeken naar inspiratie: natuur, film en
schilderkunst bijvoorbeeld.

Waarom ben je de opleiding bij Suhaila
Salimpour gaan volgen?
Ik ben er in gerold. Toen ik niet meer op les zat
en niet meer in The Uzumé danste voelde ik
me verloren. Ik ben ter oriëntatie internationale
workshops gaan doen. Toen ik in 2006 bij
Suhaila kwam (via Rachel Brice: ik wilde wel
eens weten waar Abraham de mosterd haalde)
wist ik na vijf minuten in de workshop: dit is
voor mij! Ik houd van het harde werken als een
danser en haar unieke oor voor muziek geeft
een enorme verdieping aan de dans en opent
een wereld aan mogelijkheden. Ik had dus een
sterk gevoel dat zij voor mij de docente was en
maakte een 'leap of faith' door voor haar naar
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Amerika af te reizen. Ik heb er nooit spijt van
gehad.

Wat moet je voor deze opleiding doen en
kunnen?
Om met plezier en succes binnen Suhaila’s
certificeringsysteem te werken moet je
gemotiveerd zijn om hard te werken en niet
bang zijn om buiten de bestaande paden te
treden. Letterlijk uit je eigen 'comfort zone'
stappen en de buikdans open en zonder
dogma bekijken zijn voorwaarden.

Haar programma is heel duidelijk opgebouwd:

Niveau 1 is voor “baby beginners”. Je leert
haar methode kennen, je leert de muziek goed
te beluisteren en te tellen als danser én als
muzikant en je leert de anatomische basis van
de basis buikdansbewegingen. Ook ga je
lopen met deze bewegingen om je
mogelijkheden als danser te vergroten. Alles in
dit niveau is op half tempo in de muziek.

Niveau 2 is voor beginners. Je verdiept je
kennis en gaat alles full tempo uitvoeren. Hier
komt de nadruk nog sterker te liggen op het
scheiden van heupen en voeten. Dit doe je
onder andere door de drills, vele rondjes lopen.

En je leert een choreografie met zills aan de
hand van zelfstudie met online workshops.
Zelfredzaamheid en motivatie zijn onmisbaar.
In dit level komt een groot verschil tussen haar
methode en traditionelere methoden naar
voren. Het heup- en voetenwerk zijn bij Suhaila
echt gescheiden, terwijl bij bijvoorbeeld de
Egyptische methode de heup ook wordt
bewogen door het been te strekken.

Het scheiden van bewegingen, strak isoleren,
is erg belangrijk in deze methode. Je gaat dat
nodig hebben om het totaalplaatje vorm te
geven. Je luistert namelijk naar de verschillen-
de muzikale lijnen een geeft die tegelijk weer in
je lichaam. Daarom heb je de vaardigheid
nodig alles los te bewegen.

Als je dit toepast op een shimmy krijg je het
volgende. De shimmy komt niet uit de knieën,
maar uit het om en om aanspannen van de
bilspieren. Je ziet bij de bilspiershimmy wel de
knieën meebewegen maar daar ontstaat de
beweging niet. De beweging kan half, full of
dubbel tempo of ¾ zijn. En dat ¾ kan ook weer
op verschillende tempi, dit is immers een
kwestie van timing en geen pasje. Als je met
een van deze mogelijkheden qua bilspieren
gaat lopen, wil je dat lopen ook weer op
verschillende tempi kunnen doen, kwart, half,
full of dubbel tempo. Ook zijn er basis
voetpatronen in deze techniek, de chassé, pas
de bourrée en grapevine bijvoorbeeld. Dan
werken de voeten op ¾ tempo terwijl de
heupen dit niet doen. In de praktijk werkt dit als
volgt: de billen dubbel tempo kunnen een
drumroll visualiseren en je voeten half tempo
het maqsoum ritme eronder weergeven. Als je
er dan ook een nay bij hoort kan je die visueel
weergeven als en bovenlichaam undulation of
een figure eight in de heupen.

Door op deze manier naar je bewegingen te
kijken, maak je dus je eigen passen,
afgestemd op wat je in de muziek hoort in
plaatst van alleen een Arabische basispas of
een figure eight die aan de voeten of benen is
gekoppeld. De bovenstaande termen en tempi
zijn een beetje de taal van de Salimpour
methode, die leer je in niveau 1. Daar ga je in
verdere niveau’s op doorbouwen.

Niveau 3 is het midden niveau. Je gaat alle
heupbewegingen nog sneller uitvoeren (dubbel
tempo) en je doet de niveau 2 drills met
laagjes torso werk erop (layering). Verder leer
je twee nieuwe choreografieën. Ook werk je
aan emotie in de dans, moet je veel boeken
lezen en opdrachten maken en start je met het
maken van buikdans choreografieën.
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Niveau 4 is het gevorderde niveau. De drills
zijn nu zeer divers geworden met op het
voetwerk 3 à 4 andere buikdansbewegingen
tegelijkertijd uitgevoerd (advanced layering). Je
leert weer vier nieuwe choreografieën en je
maakt een eigen fusion choreografie. Om je te
testen heb je vele persoonlijke opdrachten en
treed je op in Suhaila's leerlingenshow.

Niveau 5 is het docenten diploma. Je krijgt nu
geen nieuwe danstechnieken, maar gaat aan
de slag met bijvoorbeeld het maken van een
businessplan voor het openen van een studio
of het maken van een dansshow.

Naast Suhaila‘s methode wordt er een
soortgelijk traject aangeboden in Jamila’s
format (Suhaila‘s moeder). Dit is traditioneler
van aard. Jamila heeft in de jaren '40 van de
vorige eeuw buikdanseressen uit onder meer
Egypte, Turkije en Marokko geobserveerd in
de clubs in San Francisco en Los Angeles.
Daar heeft zij een 'best of' van gemaakt. Deze
bewegingen zijn benoemd, geclassificeerd in
families en volledig uitgeschreven. Ook heeft
Jamila een volledige zillmethode ontwikkeld.
Suhaila’s methode is voor een deel op Jamila‘s
werk gebaseerd, maar zij heeft onder andere
de moderne trainingsmethode uit westerse
dansvormen daarop op toegepast.

Momenteel ben ik niveau 3 gecertificeerd bij
Suhaila en niveau 1 bij Jamila. Komend
voorjaar ga ik er weer heen voor mijn verdere
opleiding. Omdat ik jaren geleden als een van
de eersten in Europa deze opleiding ben
begonnen, heb ik veel alleen moeten werken
zonder ondersteuning in eigen land. Alles ging
via Internet met collega’s in Amerika die ook bij
Suhaila dansen. Haar opleiding stond toen ook
nog in de kinderschoenen. Het idee had ze al
helemaal in haar hoofd, maar moest
grotendeels nog naar de praktijk worden
vertaald. Die vertaalslag naar de praktijk heeft
onder andere geresulteerd in de online lessen
die je nu bij haar kunt volgen. Ook zijn alle
verplichte choreografieën inmiddels online te
leren. Sommige zijn alleen beschikbaar voor
gecertificeerde leerlingen. Dat vergemakkelijkt
het proces. Het vraagt nog steeds veel tijd en
toewijding, maar het ondersteunt je wel en
versnelt je traject. Dat is plezierig.

Ik heb zelf indertijd in april mijn eerste
weekend bij Suhaila gehad in België. Toen ben
ik in november naar haar in Duitsland gegaan
en in januari naar Amerika om voor L1 te
testen. L2 heb ik in november van hetzelfde
jaar gehaald. Ik was hiervoor ongeveer twee
uur per dag concreet met de dans bezig, zes

dagen per week. Maar op momenten dat ik niet
trainde gingen de concepten wel veel in mijn
hoofd door. En op de bank de bilspieren
oefenen en zo, en tijdens het tanden poetsten.
L3 vroeg veel meer tijd; de drills zijn moeilijk,
vooral alleen in de woonkamer en met de
choreografieën alleen op papier. Dat was dus
echt pasje voor pasje uitpluizen. Daarbovenop
de boeken en het emotionele werk. Ik was er
zeker 30 uur per week mee bezig. Na een
goede 2 jaar heb ik de L3 test gedaan.

Nu train ik in een rustiger tempo, ik ga L4 doen
als ik er klaar voor ben; dat is weer een heel
proces en ik wilde even 'vrij' zijn. Bovendien zit
er zoveel stof in L3 dat je er heel lang mee uit
de voeten kunt zonder je te vervelen. Ook werk
ik aan Jamila’s certificering, veel zillen, heerlijk.

Waarom is Suhaila een inspiratiebron?
Suhaila inspireert mij omdat ze buiten de box
denkt. In haar format 'creëert' ze ook eigenlijk
geen buikdanseressen maar kunstenaars
(artists). Buikdans is het medium van keuze
maar je wordt uitgedaagd om jezelf erin te
ontwikkelen en je hoeft geen Egyptische
danseres na te doen 'omdat het zo hoort'. Dat
spreekt me aan, want je kunt cultuur toch niet
'faken'.

Vertel eens iets over het dansvocabulaire
van Suhaila Salimpour? Wat beoogt ze?
Suhaila heeft een heel bijzonder oor voor
muziek. Ze heeft dit als dochter van een
danseres en een muzikant door 'nature en
nurture' meegekregen. Door haar moeder en
vader aan het werk te zien, danslessen in vele
richtingen te volgen en als danser in buikdans
(bijvoorbeeld in club Byblos) en westerse
omgevingen (bijvoorbeeld de TV show Fame)
te werken heeft ze een eigen stijl ontwikkeld.
Doordat er in de jaren '60/'70 vanuit het
Midden-Oosten composities speciaal voor
buikdanseressen kwamen, werd haar
creativiteit verder geprikkeld. De muziek was
nu ineens veel rijker aan muzikale lagen. Ze
zag in haar hoofd een dans voor zich, maar
kon hem met haar toenmalige traditionele
technieken niet uitvoeren. Zo wilde ze
bijvoorbeeld en spagaat doen met een
shimmy. Dat lukt niet met de knieshimmy... Dat
is het begin geweest van haar format. Ze heeft
het voor zichzelf gemaakt en het is uitgegroeid
tot iets groots.

Wat voegt Suhaila toe aan de buikdans?
Door haar methode trekt ze de buikdans naar
een hoger niveau. Een danser, dus ook een
buikdanseres, hoort haar lichaam goed te
trainen. Naast techniek en pasjes dus ook
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versterken, flexibel maken en aan de conditie
werken. Dit zijn belangrijke elementen in haar
methode. Net als techniek trainen, dat is wat
een dans in het theater mooi maakt. Wat 'op
de markt' nog wel kan, kan vaak in een theater
niet meer. Door je bewust te zijn van wat er in
welke omgeving nodig is en alles te trainen
kun je altijd een gepast optreden geven.

Wat is je mening over certificering?
Ik sta helemaal achter certificering. Het geeft
een helder beeld van waar de danser qua
ontwikkeling is op een bepaald moment. Bij
Suhaila is het via haar website ook heel
gemakkelijk te achterhalen wat iemand kan.
Alles staat uitgebreid op haar website
( www.suhailainternational.com ). Verder is het
niveau bij Suhaila erg hoog; voor mij is dat
certificaat dus iets waard. Het geeft aan dat je
hard werkt en danstechnisch goed bent en er
voor de volle 100% voor gaat.

Hoe zou je je eigen dansstijl omschrijven?
Ik probeer om me als 'fusion bellydance'
danseres en als buikdanseres te ontwikkelen.
Hoe langer ik met de dans bezig ben, hoe
liever ik beide doe. Ik begon met buikdans en
ben toen in de fusion gerold. Ook omdat ik bij
Yazila op les kwam; zij fuseert ook. Ik volgde
op een gegeven moment vijf danslessen per
week: buikdans, klassiek ballet, flamenco en
Indiase dans (bharatanatyam en Bollywood).
Toen ik er klaar voor was om zelf ook op een
hafla op te treden was het voor mij dus vrij
logisch om uit alle technieken die ik heb
bestudeerd iets te pakken en integreren. Dat
was een intuïtief proces. Ik heb niet besloten
om 'niet te buikdansen' maar ik heb besloten
om mijn lichaam en ziel te volgen. Maar op een
gegeven moment stelde ik mezelf de vraag:
het is erg leuk fusion, maar ken ik de stijlen die
ik fuseer wel goed genoeg? Ik kwam tot de
conclusie dat dit niet het geval was en ben dus
weer meer buikdans workshops gaan volgen
naast de fusion en andere danslessen.

Nu vind ik mezelf een buikdanseres die vooral
Amerikaanse buikdans doet en een fusion
danseres. Binnen mijn fusion werk ik vooral
met buikdans en moderne dans met een
klassieke afwerking. Beide stijlen gaan bij mij
gepaard met zills. De mogelijkheid om niet
alleen qua beweging maar ook als muzikant
iets toe te voegen vind ik fantastisch.

Wat zijn de verschillen in de dans tussen de
Verenigde Staten en Nederland?
Als ik de danseressen aan de school van
Suhaila vergelijk met de danseressen in
Nederland zie ik dat er aan Suhaila Salimpour

School for Belly Dance anders wordt getraind.
Zij nemen het serieuzer. Naast het leren en
maken van choreografieën en het optreden
hiermee werken zij ook gedegen, diverse
malen per week, aan de onderliggende
techniek. Dat zorgt ervoor dat ze blijven
groeien in de dans en dat er kwalitatief goede
optredens worden gegeven. Professional of
amateur, ze werken allemaal zo.

Daardoor heb ik mijn mening over wat een
professional is, aan moeten passen. Voor mij
zit professionaliteit in hoe goed je de stof
beheerst en dit tijdens een optreden of in de
les kunt overbrengen. Het zit niet in of je er je
brood mee verdient. Om professional te zijn in
de zin dat je er je geld mee verdient moet je
vooral ook commercieel goed zijn. Een mooie
website en een goede babbel hebben is meer
dan het halve werk. Maar dat zegt niets over je
danskwaliteiten, want die zijn niet te koop.
Natuurlijk hebben wij ook goede professionals
in Nederland, maar ik ben erachter gekomen
dat niet iedereen die zich professional noemt
dat ook daadwerkelijk is.

Wat doe je liever: optreden of lesgeven?
Ik houd van beide. Gelukkig hoef ik niet te
kiezen, maar als dat zou moeten kies ik
lesgeven. Ik vind het heel mooi om mensen te
kunnen helpen bij het ontdekken van de
mogelijkheden van hun lichaam. Ook de

http://www.suhailainternational.com
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spirituele kant van de dans delen vind ik
prachtig. Dans, mits je je er echt op toelegt,
werkt helend en transformatief. Een groter
cadeau kun je niet geven of krijgen. Maar het
podium is ook heerlijk, echt opgaan in de dans
en je open en kwetsbaar opstellen voor andere
mensen is bevrijdend.

Wat wil je overbrengen, in je lessen en
tijdens je optredens?
Liefde voor de dans, voor jezelf en anderen. Ik
hoop dat ik bij mijn optredens een snaar weet
te raken die mensen een gevoel van
herkenning geeft, een 'ik ben niet alleen in
deze emotie' bijvoorbeeld. Verbondenheid,
acceptatie en communicatie is waar dans voor
mij om draait.

Wat vind je van het toevoegen van
elementen uit andere dansen aan je eigen
dans?
Ik voel me vrij om dat naar behoeven te doen
maar ik probeer wel helder te houden of het
nog buikdans is. Op een gegeven moment heb
je veel toegevoegd en is het fusion of fusion
bellydance geworden. Dat is prima, maar
noem het dan ook zo. En natuurlijk moet je
bewuste keuzes maken welke dans of stijl je
waar laat zien.

Onlangs ben ik een blog begonnen
( www.docentenoverbuikdans.blogspot.com )
voor alle buikdanseressen in Nederland om
meningen te delen en van elkaar te leren.
Daarop staat een hele post hierover. Mijn hoop
voor de blog is om door als eerste mijn mening
er op te zetten de drempel voor anderen te
verlagen en de discussie te openen. Zo hoop
ik docenten uit te dagen dit ook open en
respectvol te doen. Zo blijf je met elkaar in
gesprek. Anders dan bij sites als
www.allesoverbuikdansen.nl is deze blog meer
op docenten in toegespitst. Het zijn ook geen
feiten die er op staan, enkel meningen. Het is
bedoeld als forum voor en door
buikdansdocenten en entertainers in het vak.
Een hoop stromingen zijn vrij nieuw in de
buikdans. Het is denk ik goed om met elkaar te

praten over welke keuzes je maakt en waarom.
Zo creëer je een klankbord voor elkaar.

Is er iets dat je nodig acht voor de
ontwikkeling van de buikdans in
Nederland?
Docenten en performers: blijf workshops
volgen! Het is heel belangrijk om open te
blijven voor nieuwe ideeën. Je hoeft niet alles
over te nemen maar overweeg af en toe iets
nieuws. Ook wil ik hier nog eens het belang
van training noemen. Kilometers maken en
techniek is het enige dat je echt vooruit zal
gaan helpen.

Toekomstplannen?
Ik wil me natuurlijk verder blijven ontwikkelen.
Dat wil ik doen door naast de dans ook de
muziek grondig te bestuderen. Ik volg
darbouka les en bestudeer ik de muwashahat
en de maqamat. Ook zills blijven een
speerpunt. Graag zou ik deze kunst in
Nederland naar een hoger niveau helpen door
lessen en goede producten beschikbaar te
maken. Ik ben bezig met het opzetten van een
webshop speciaal voor de Nederlandse markt
( www.zills.nl ) om goede zills en toebehoren
als handleidingen voor diverse methoden en
cd’s makkelijker verkrijgbaar te maken in
Nederland. Ook mijn zillslessen en Jamila
certificering passen in dit kader.

Leef je van de dans of heb je ook andere
inkomstenbronnen? Zijn daar
overeenkomsten in met de buikdans?
Ik heb jaren van de dans geleefd maar merk
dat dit momenteel moeilijk is. Vermoedelijk
omdat de hype over is, de klanten toch last
hebben van de recessie en er veel aanbod is.
Ik ben dus aan het overwegen om er iets naast
te gaan doen, parttime en flexibel. Ik wil dat
graag in het veld van de educatie houden. Dat
vind ik leuk, daarin ben ik opgeleid op de
lerarenopleiding en heb ik binnen de dans mijn
ervaring opgedaan. Maar of dat kunst en
cultuur, natuur en milieu of iets anders wordt
ben ik nog niet uit.

Peter Verzijl

http://www.docentenoverbuikdans.blogspot.com
http://www.allesoverbuikdansen.nl
http://www.zills.nl
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 n Vrouwelijkheid in buikdans m
In Raqs wa Risala 22 heeft Peter Verzijl een oproep gedaan om het begrip vrouwelijkheid te
beschrijven. Hij was daar nieuwsgierig naar, omdat zo veel buikdanseressen zeggen vrouwelijk
(en sensueel) te dansen. Maar wat is dat eigenlijk, vrouwelijk en sensueel? En wat hebben
vrouwelijk en sensueel met elkaar en met de dans te maken? Hoe beschrijven danseressen dit
zelf? Daar is een aantal reacties op gekomen die Peter hier zal proberen te bundelen.

Aanwezigheid
Genoemd wordt aanwezigheid: “Vrouwelijkheid
ontstaat vanzelf wanneer je je lichaam volledig
bewoont, wanneer je aanwezig bent in alle
hoekjes van je lichaam” (Naima). Aanwezig-
heid in het moment is voor Lourdes belangrijk:
“Ik probeer de muziek weer te geven met mijn
lichaam. Om dit te bereiken verdiep ik me erg
in de muziek. Voor mij bestaan er dan geen
zorgen en gedachten, geen wereld buiten de
muziek en mijn dans, ik ben echt in het
moment en wat er naar buiten komt is een
mengsel van mijn eigen persoonlijkheid,
samen met de emoties die de muziek bij me
oproept, ik vertaal de muziek in beweging”.
Lourdes heeft het ook over zelfvertrouwen in
relatie met aanwezigheid: “Lichaamsbewustzijn
en expressie en het vertrouwen van de
danseres in haar eigen schoonheid en het
vertrouwen dat ze er mag zijn en mag genieten
van haar dans. De danseres die denkt dat ze
lelijk is, te dik, te dun of te oud is niet sensueel.
Hetzelfde geldt voor de danseres die niet kan
loslaten, die tijdens haar dans in gedachten
nog thuis zit, bij de berg was naast de
strijkplank”.

Verbinding
Verbinding wordt ook genoemd: “Vrouwelijk-
heid is verbonden met zachtheid, emotie,
gevoelens en met verbinding kunnen leggen
tussen deze begrippen. Het ronde, cyclische
en vloeiende wordt ook geassocieerd met het
vrouwelijke, evenals een stukje mystiek en
spiritualiteit. Als iemand vrouwelijk en sensueel
danst, zie je naar mijns inziens zachte, gevoeli-
ge en ronde bewegingen die in elkaar overlo-
pen. Het belangrijkste is dat de danseres
geniet van haar dans, plezier uitstraalt en haar
eigen persoonlijkheid in de dans laat stralen”
(Nezjma).

“In buikdans geef je een vertaling met je
lichaam aan vrouwelijke (jin-)eigenschappen
zoals ontvankelijkheid en verbinding. De
buikdanseres ontvangt muziek, verbindt deze
met haar lichaam en vertaalt de muziek
vervolgens met beweging. Bij dit proces zijn
publiek en muzikanten actief betrokken. De
mate van hun verbondenheid bepaalt mede
het resultaat. De buikdanseres is spil van de
performance en weet werkelijk te spelen met al

deze verbindingen. Ze is een meesteres in
entertainen en improviseren, twee vaardig-
heden die op verbinding berusten. Vanuit
verbinding reageren is een typisch vrouwelijke
eigenschap. Dit verklaart volgens mij de
typische vrouwelijke egoproblemen: te veel of
juist te weinig verbinding met jezelf. De
essentie van buikdans zit voor mij dus in het
verbindende element en niet in het schudden
met je borsten en het dragen van hoge hakken
of sexy kleding”, aldus Naima. Of zoals
Nezjma zegt: “Vrouwelijk dansen kan ook met
uitdrukking van emoties geschieden, hoewel
dit soms tot in het overdrevene wordt doorge-
voerd. De toeschouwer kan er dan een
ongemakkelijk gevoel van krijgen. Hetzelfde
geldt voor sensualiteit, waar ook grenzen aan
zitten”.

Dat vrouwelijk en sensueel soms verkeerd
worden opgevat, vermeldt Chadina: “Voor mij
staat vrouwelijk voor respect hebben voor je-
zelf, maar de woorden sensueel en vrouwelijk
geven bij niet-buikdanspubliek vaak een beeld
van entertainment en erotiek. Men denkt dan
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vaak aan striptease. Als je buikdans adverteert
als sensueel ga je toch mee in dat beeld en
dwing je jezelf sensueel te dansen omdat je
jezelf zo afficheert. Ik adverteer daarom met
buikdans als een dans waarin de isolaties
belangrijk zijn. Het woord sensueel houd ik er
uit omdat dat andere gedachten geeft bij het
publiek”.

Zinnenprikkelend
Lourdes: “Ik vind het begrip sensueel een
beetje lastig, omdat het op verschillende
manieren kan worden geïnterpreteerd. Voor
mij staat sensueel voor alles wat zintuiglijk
plezier geeft en aangenaam is om te doen of
naar te kijken. Ik associeer het dus niet meteen
met woorden als ‘erotisch’ of ‘wellustig’ maar
met ‘zinnenprikkelend’”.

Mannelijk en sensueel
Maya heeft een heel stuk geschreven over
vrouwelijkheid en daar komt als vanzelfspre-
kend ook het begrip mannelijkheid in voor: “Ik
dacht altijd dat buikdans per definitie vrouwelijk
en sensueel is, maar is dat zo? Ik denk aan
een optreden van twee mannelijke stokdansers
uit Zuid-Egypte die in hun dans een kleine
camel doen, het deed me denken aan een
balts van twee vogels die pronken en bluffen.
Dat was mannelijk maar ook sensueel. Het
woord sensueel kun je dus ook aan 'mannelijk'

koppelen. De motoriek van een man is anders
dan die van een vrouw, een vrouw heeft de
ellebogen naar binnen gericht, de man meer
naar buiten vanwege een bredere borstkas. En
vrouw loopt anders door haar bredere bekken,
de stand van de voeten en benen en het hoofd
is anders, de vrouw is ook beweeglijker in de
polsen. Uiteraard zijn dit zwart-wit
beschrijvingen, maar als je een vrouwelijke
dans wilt neerzetten dan zul je de fysieke
eigenschappen die vrouwen hebben meer
willen benadrukken, dus meer de nadruk
leggen op borsten, taille en bekken. Het gaat
ook over de manier waarop je een beweging
uitvoert. Is een oude flamencodanseres zonder
taille die op een 'lompe' manier bukt en haar
rok pakt en weer opkomt onvrouwelijker dan
een jonge danseres met taille die met een
beweging van haar been de rok opwipt en hem
zonder te bukken gracieus weer oppakt? Ik
vind van niet. Is dat sensueel? Sensueler is als
je gracieus bukt, de rok pakt en die heel
langzaam naar boven trekt, zodat er een stukje
been zichtbaar wordt. Dat is zeker sensueel.
Als een man dit doet, bijvoorbeeld als hij een
galabiya aan heeft, dan is het volgens mij toch
een vrouwelijke beweging".

Maya schrijft verder over sensualiteit:
“sensueel heeft voor mij een lichte erotische
lading, het heeft iets verleidelijks. Als een man
een vrouw wil verleiden zal hij iets anders
moeten laten zien, bijvoorbeeld zijn kracht of
snelheid. Als je wilt weten wat vrouwelijk en
sensueel dansen is, moet je goed kijken naar
hoe travestieten een buikdans uitvoert. Zij
parodiëren dan een vrouw net iets 'over the
top' en net iets 'too much'. Vaak als karikatuur.
Maar het laat wel duidelijk zien hoe wij in de
maatschappij over vrouwelijkheid en
sensualiteit denken”.

Lourdes tenslotte: “Ik denk niet dat buikdans
per se vrouwelijk is, hoewel ik moet toegeven
dat er veel vrouwelijke elementen in zitten
zoals de aardse en ronde bewegingen. Het
wordt pas echt vrouwelijk als een vrouw hem
danst, omdat je eigen persoonlijkheid door de
muziek heen straalt. Je kunt geen vrouwelijk-
heid aanleren, het zit in je als vrouw. Ik kan
ook erg genieten van buikdansende mannen;
het mooist vind ik het dan als ze niet als een
vrouw willen zijn en gracieus en stoer dansen
en als hun kostuum een echt mannenkostuum
is: hesje en broek of galabiya".

Peter Verzijl
(Illustraties © Geertje Peggeman)
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n Techniek, eenvoud en complexiteit m
Techniek en technieken, complexiteit en kwaliteit, eenvoud en eenvoudig zijn begrippenparen
die voor nogal wat verwarring zorgen in de oriëntaalse dans. Karin van der Knoop (Lady
Moonlight) ontleedt ze voor ons en vertelt daarbij over haar eigen ontdekkingstocht in de
oriëntaalse dans. Zij ontdekte onder andere dat sommige wetten gelden voor alle kunstvormen.

Het tonen of leren van veel technieken
(isolaties, figuren) is beslist niet hetzelfde als
het tonen of leren van veel techniek. De
uitvoering van een techniek kan een enorme
hoeveelheid techniek bevatten, terwijl de
uitvoering van veel technieken (binnen een
geheel) verstoken kan zijn van techniek.

Een balletdanseres blijft haar meest primaire
basistechnieken gedurende tientallen jaren
verbeteren; altijd weer kunnen deze krachtiger,
mooier, verfijnder en levendiger worden. De
moeilijkheidsgraad van de basisbewegingen
van de buikdans wordt echter regelmatig
onderschat. Men denkt al gauw dat als je een
isolatie geleerd hebt, dat je die dan kunt en
dan ga je de volgende leren, maar helaas (of
gelukkig…) zo simpel is het niet. Zowel puur
fysiek als inhoudelijk is de kwalitatieve
ontwikkelingsmogelijkheid van iedere isolatie
onbegrensd. Niemand hoeft daar een ander op
aan te kijken, want allemaal zijn we onderweg.
Ieder van ons is op haar eigen stukje van het
pad en heeft zowel een eindeloze afstand
achter als voor zich.

Fanica Luca
Voor ik op het conservatorium op compositie
overging, was daar 2 jaar panfluit mijn
hoofdvak. Nadat ik gestopt was met panfluit
spelen heb ik bijna al mijn Roemeense
panfluitplaten weggegeven. Alleen die van
Fanica Luca, de leraar van leraren, en enkele
anderen heb ik gehouden. Fanica Luca
speelde niet snel maar sober, met weinig
versieringen. Ieder van ons, panfluitstudenten
aan het conservatorium, kon de stukken die hij
speelde ook spelen, en zeker in het zelfde
tempo als hij. Al zijn leerlingen (waaronder
onze leraar) speelden intussen veel virtuosere,
moeilijkere muziek en alles met veel meer (vrij
geïmproviseerde) ornamentiek. Toch was
Fanica Luca de enige onder zijn collega’s die
me met zijn spel echt in mijn hart kon raken.
Zijn timing was subtieler en mooier, zijn toon
warmer dan die van welke andere dan ook.
Zijn muzikale versieringen waren alleen daar
geplaatst, waar ze ook echt bijdroegen aan de
schoonheid van een stuk als geheel. Hij
speelde ze, in tegenstelling tot de meeste
anderen, niet om aan de wereld te bewijzen
hoe virtuoos hij ingewikkelde versieringen ten

gehore kon geven, maar alleen op grond van
artistieke overwegingen.

Het schijnt dat Wolfgang Amadeus Mozart een
afkeer had van te snel uitgevoerde stukken,
wat vaak louter gebeurt om indruk te maken.
De ingenieuze compositorische constructies
van Johan Sebastiaan Bach zijn steeds
gebaseerd op uiterst beperkt basismateriaal.
Uit één enkel motief bouwt hij één of twee
thema’s en één of twee tegenthema’s
(tegenthema’s verschijnen vaak in een andere
stem tegelijk met het hoofdthema), die meestal
alle weer varianten van elkaar zijn. Deze
thema’s en tegenthema’s (ofwel: subjecten en
contrasubjecten) rekt hij uit, krimpt hij in, zet hij
op zijn kop of achterstevoren, hakt hij in
stukjes en combineert hij steeds anders. Een
beginnende componist verraadt zich snel door
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het gebruik van vijfentwintig totaal verschillen-
de thema’s in één stuk.

Essentie
Het is mijn wens om steeds dichter bij de es-
sentie van onze dans te komen, om te ontdek-
ken waar de grote Egyptische danseressen
hun fenomenale zeggingskracht, uitstraling en
danskwaliteit vandaan halen, terwijl als je goed
analyseert wat ze doen, het zo eenvoudig lijkt.
Dit in tegenstelling tot veel van hun Westerse
collega’s die zich uitputten in virtuositeit en
kwantiteit en toch niet weten te boeien.

In de loop der jaren heb ik steeds opnieuw
artistieke crises doorgemaakt, steeds andere
invalshoeken uitgeprobeerd, en pel zo laag
voor laag de ui af. Ik heb onder andere ontdekt
dat om te komen tot eenvoud een zeer goede
techniek wenselijk is, die een stuk moeilijker is
om te leren beheersen, dan die welke vereist is
voor het gebruik van complexiteit: als je
kwantitatief minder doet wordt de kwaliteit van
wat je wel doet noodzakelijker. Complexiteit is
dikwijls een middel om gebrek aan kwaliteit te
verdoezelen. In mijn ogen is bijvoorbeeld
Taheya Carioca in haar uiterste eenvoud
iemand die een werkelijk schitterende techniek
had. Haar bewegingen waren tot in de kleinste
details afgewerkt, verfijnd, gracieus,
functioneel en vol zeggingskracht. In
danstermen zou je kunnen zeggen dat haar
bewegingen volledig ‘uitgezuiverd’ waren.

Minder scoren
Het opofferen van datgene waarmee je scoort,
imponeert en virtuositeit kunt laten zien ten
gunste van een meer esthetisch, harmonieus
en/of krachtig geheel, is een proces van
onthechting waar je meestal pas aan toe bent
als je complexiteit en vertoon van virtuositeit
hebt uitgeleefd. Je moet bereid zijn om het
risico te nemen dat niemand meer tegen je
zegt dat je het knap gedaan hebt. Toch is het
naar mijn mening een van de wezenlijkste
factoren die de kwaliteit van kunst bepalen.
Iedere kunstenaar die zijn vak meer uitoefent
uit bevlogenheid dan omwille van egostreling
en/of broodwinning - dit laatste is overigens
niemand te verwijten, want voor velen van ons
onontkoombaar - zou ergens in zijn ontwikke-
ling die stap moeten doen. Uiteraard kan
iemand ook best technisch en esthetisch
hoogwaardig werk afleveren dat zeer complex
en virtuoos is: denk bijvoorbeeld maar aan het

fantastische spel van sommige Hongaarse
zigeunerviolisten. Maar helaas zie of hoor je
mensen maar al te vaak technieken gebruiken
die ze niet met hun ziel en geest kunnen
volgen en vullen en die geen enkele artistieke
zin hebben. Eenvoud en complexiteit zijn in
zichzelf niet per se meer of minder technisch,
meer of minder goed, maar hebben vooral te
maken met artistieke keuzes. Zorgvuldig
gekozen en gedoseerd zijn beide even legitiem
en gelijkwaardig. En het hoeft voor de kwaliteit
geen verschil te maken of deze keuzes bewust
of onbewust zijn.

Sommige wetten gelden voor alle kunstvor-
men. Stel je bijvoorbeeld een kunstschilder
voor die op één doek honderd verschillende
beesten schildert, niet omdat hem dat een
beter schilderij oplevert, maar om te bewijzen
dat hij honderd verschillende beesten kan
schilderen. Zoiets is toch ondenkbaar? Toch
gaan veel dansers en musici wel zo met hun
vak om.

Sidderen
Ook in de schilderkunst bestaan trouwens veel
misverstanden over techniek. Vaak wordt iets
als technisch goed gezien wanneer het gelijkt
als een foto, ook al is de penseelvoering zo
dood als een pier. Een ademende, levende,
ritmische, open en vrije penseelvoering, een
goed gevoel voor kleur, compositie en
harmonie en een ambachtelijk verantwoord
materiaalgebruik vind ik persoonlijk veel
essentiëlere aspecten van schildertechniek. Er
zijn schilders die met één lijntje een heel mens
oproepen of van één stip een meesterwerk
kunnen maken. Zulke dansers heb je ook:
Eens zag ik in een voorstelling van NDT3, de
afdeling van het Nederlands Dans Theater
waarin oudere dansers speciaal voor hen
gemaakte choreografieën dansen, hoe Gerard
Lemaitre, voormalig topsolist van het NDT, zo
ongeveer een kwartier lang bezig was met het
op- en aflopen van een trappetje, zonder ook
maar één moeilijke balletpas te demonstreren
en daarmee de hele zaal iedere seconde deed
sidderen.

Karin van der Knoop (Lady Moonlight)
(Illustratie © Geertje Peggeman)

Dit artikel verscheen eerder in “Navel”, Tijdschrift
voor Oriëntaalse dans, jaargang ’98-’99, no. 2
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n Oosters, ontroerend en origineel m
Eind september konden we in Den Haag weer een heel weekend genieten van workshops, films
en voorstellingen, en debatteren over onze dans. Het Asli Sharqi festival gaf ons een mooie
mengeling van klassieke en 'andere' dans van onder meer de internationale sterren Aziza,
Narjess Montasser en Matthias. Eerder al was er de 'warming-up', met Nederlandse
buikdansdocenten en een diner dansant. Raqs wa Risala was overal zoveel mogelijk bij.

Teveel om op te noemen... Het is een cliché,
maar het is toch echt van toepassing op Asli
Sharqi drie. Je kwam ogen en oren tekort…

Het begon op 27 augustus met een workshop
door Aisa Lafour en een sneak preview van het
Oum Kalthoum project: een paar tergend korte,
intrigerende stukjes van de voorstelling. Dat
smaakte beslist naar meer. Danseressen die
zich hadden aangemeld voor het open podium,
konden zich laten coachen door de ervaren
danseressen Dunya (Ada van der Wijngaard)
en Valentina Lacmanovic. De dag werd
afgesloten met een diner in het Scheveningse
restaurant Topkapi, waar we uitbundig dansten
op live muziek. Het werd echt een feestje toen
een groep jonge vrouwen, die daar een
vrijgezellenavond aan het vieren waren, zich
bij ons aansloot. Met recht een warming-up
voor een festival met oriëntaalse dans.

At Night They Dance
Het festival zelf startte op vrijdagavond met de
Canadese documentaire "At Night They

Dance", over het leven van drie jonge
Egyptische buikdanseressen en hun moeder
en impresario Reda (zie elders in dit nummer).
Aan de film ging een korte inleiding van
wetenschapster Karin van Nieuwkerk vooraf en
na afloop praatten we na over wat we hadden
gezien. Vooral het contrast tussen onze liefde
voor de dans en het 'moeten' van de jonge
danseressen in de film maakte indruk.

De workshops
De zaterdag en zondag waren, zoals we
gewend zijn van een festival, gevuld met
workshops. Allereerst waren er de workshops
en de masterclass van Aziza (zie ook het
interview elders in dit blad). Aziza is niet alleen
een prachtige danseres, maar ook een goede
dansdocent, zowel voor gepassioneerde
amateurs als ikzelf als voor professionele
docenten en artiesten. Aziza alleen was al een
reden om naar het festival te komen, maar er
waren meer topdocenten. De veelzijdige en
energieke Narjess Montasser, die vorig jaar
assisteerde bij de workshops van Farida
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Fahmy, gaf nu zelf een serie zeer uiteenlopen-
de workshops: Tunesische dans, Nubische
dans en Reda stijl. Al deze stijlen kunnen
dienen als voeding voor wie op zoek is naar
mogelijkheden om de eigen dans te ver-
nieuwen. Zelf heb ik de workshop Nubisch
gevolgd en het tot mijn verbazing de volle twee
uur volgehouden. Alleen de laatste paar
minuten moest ik afhaken om me klaar te
maken voor Aziza's masterclass.

Naast Aziza en Narjess waren er nog
dansworkshops van Valentina en Matthias,
met neo-gypsy respectievelijk tribal fusion als
onderwerp, en konden we ons ook verdiepen
in onderwerpen die vooral interessant zijn voor
de theatermakers onder ons. De workshop
over lichttechniek was voor mij een must - ik
schrijf daar immers regelmatig kritisch over -,
maar die ging helaas niet door. Ik hoorde dat
er plannen zijn om die nog eens los te gaan
geven. Verder konden we de basisritmes van
de oriëntaalse dans leren spelen bij Sattar en
vertelden Dilara en Rachid ons het één en
ander over theatermake-up.

Buikdans en politiek
Doorlopend was de film "The dancer and the
politician" (1990) te zien over een succesvolle
buikdanseres die de confrontatie aangaat met
de gevestigde orde. Sonia Seleem (die in
gewone kleding deed denken aan Fifi Abdou,
maar als danseres meer leek op Nagwa
Fouad) heeft een goed leven en wil iets van
haar rijkdom teruggeven aan haar minder
bedeelde stadsgenoten; zij koopt een stuk
grond aan de rand van de stad om er een
weeshuis op te bouwen. Dat daar de nodige
bureaucratie aan te pas komt spreekt voor
zich, maar desondanks lijkt alles goed te gaan.

Totdat een conservatieve ambtenaar ontdekt
met welke activiteiten het geld is verdiend dat
nu aan een liefdadig doel wordt geschonken.
Weeskinderen laten onderhouden en zelfs
laten opvoeden door een danseres, dat kan
niet. Project afgewezen. Sonia is het daar
uiteraard niet mee eens en zij wendt zich tot de
politicus Abdel Hameed Rafat, met wie ze ooit
het bed heeft gedeeld. Helaas staan net de
verkiezingen voor de deur en de politicus krijgt
van zijn omgeving het dringende advies zich
niet met een danseres in te laten. Die
hypocriete reactie pikt onze vermogende
danseres niet. Ze gaat actievoeren en krijgt
uiteindelijk haar zin.

"The dancer and the politician", gebaseerd op
een roman van Ehsan Abdel Kadous, is een
onderhoudende speelfilm. Leuk om gezien te

hebben, maar niet half zo indrukwekkend als
de documentaire "At Night They Dance". De
dans is niet echt memorabel, maar gelukkig
ook niet zo slecht als in de meeste Hollywood
producties. De film bevestigt het vooroordeel
dat buikdanseressen 'losse' vrouwen zijn, die
het bed delen met mannen waar ze niet mee
getrouwd zijn, maar de situatie dat het
liefdadige initiatief van een danseres wordt
geblokkeerd door een overijverige ambtenaar
is uit het leven gegrepen. In 1997 berichtte
CNN bijvoorbeeld dat de traditionele liefdadig-
heid tijdens ramadan niet op prijs werd gesteld
als deze afkomstig is van buikdanseressen.
Religieuze leiders van de al-Azhar Universiteit
noemden het accepteren van deze giften een
zonde. Dat heeft toen tot verontwaardigde
reacties geleid, onder andere bij de vrijwilligers
die dagelijks maaltijden klaarmaakten voor de
minder bedeelden en bij de danseressen zelf.

Oum Kalthoum project
Zaterdag was het dan eindelijk zover. Het
project van Laudie Vrancken waar iedereen
het de afgelopen maanden over had, gedanst
door danseressen uit het hele land, ging in
première. Oum Kalthoumspecialiste Caroline
Nuijts geeft elders in dit blad haar mening over
deze mooie interpretatie van “Alf Leila Wa
Leila”, gezongen door Oum Kalthoum. Het
decor bestond uit een rij witte sjaals, die
uiteraard verwezen naar de sjaal die Oum
Kalthoum bij haar optredens in de hand had.
Wie het Oum Kalthoum project gemist heeft,
krijgt het komende jaar misschien nog een
kans, want er zijn plannen om het project vaker
op het podium te laten zien. Hopelijk is de
prachtige danseres Sahar er dan wel weer bij.

Na de pauze konden we genieten van solo's in
uiteenlopende stijlen. Stuk voor stuk prima
gedanst. Zo was er Laetana met een saidi en
een klassiek stuk, danste Aisa Lafour een
latijnsoriëntaalse dans en een klassieke
sluierdans en maakte Valentina Lacmanovic
indruk met haar "Zigeunerweisen". De
Palestijnse Sharaf DarZaid haalde een paar
enthousiastelingen uit het publiek om samen
met hem een dabkeh te dansen. Aziza, die we
vlak daarvoor hadden kunnen spreken tijdens
een meet-en-greet, sloot de avond af met een
kort fusion stuk op het nummer "Desert Road"
van celliste Jorane. Een experiment, zo had
Aziza eerder verteld, en wat mij betreft een
bijzonder geslaagd experiment.

De zaterdag werd afgesloten met vrijdansen in
het Ketelhuis op de muziek van DJ Ramzy. Het
kostte enig aandringen door de ‘leiding’ voor
de dj bereid was muziek te spelen waar wij
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graag op dansen. Een verschijnsel dat ik vaker
heb meegemaakt op buikdansfeesten. Valt het
zo'n dj dan niet op als de dansvloer leegloopt
of kan het hem gewoon niets schelen?

Debat met Le Grand Cru
Tijdens het debat met Le Grand Cru hebben
26 deelnemers de mogelijkheden en beperkin-
gen van de oriëntaalse dans als podiumkunst
besproken. Het debat werd geleid door
dansmakers Noortje Bijvoets en Feri de Geus
van Le Grand Cru, een organisatie die lokale,
niet-westerse dansvormen helpt vormgeven
als podiumkunst. Vanuit hun rol als coach,
docent en choreograaf hebben Noortje en Feri
in onder andere Benin, Georgië, Syrië en Cuba
met lokale jongeren en dansers hun danscul-
tuur onderzocht en vorm gegeven in een
theatervoorstelling. Voor het debat gebruiken
zij eenzelfde aanpak. Eerst onderzoeken we
de essentie van onze buikdanscultuur, daarna
bespreken we wat nodig is om deze om te
vormen naar een theaterwaardige kunstvorm.

Onze relatie met de dans
Een rondje door de zaal geeft een verschei-
denheid aan reacties op de vraag wat
oriëntaalse dans onderscheidt van andere
dansvormen. Expressie van het gevoel, de
eigen persoonlijkheid en het vrouwelijke, de
specifieke geïsoleerde, minimalistische
rompbewegingen, communicatie van de
danseres met het publiek en de afwisseling
van het aardse en het luchtige worden hier
genoemd. Meerdere vrouwen vertellen ook dat
de dans sterk heeft bijgedragen aan hun
persoonlijke groei. Door het dansen vanuit je
eigen persoonlijkheid leer je jezelf beter
kennen en verdiepen. Dat empowerment effect
kun je ook voor maatschappelijke doelen
inzetten, bijvoorbeeld op scholen.

Marie-Rose Mayele, één van de maaksters
van de voorstelling "Valse Noten" vindt dat er
erg veel regeltjes zijn in buikdans. Ze vindt
veel meer vrijheid in Afrikaanse dans.

Docenten en opleidingen
Een professionele dans heeft een professione-
le opleiding nodig. Hier ontbreekt het nog aan
in Nederland. In Argentinië heb je bijvoorbeeld
de fulltime buikdansopleiding van Amir Thaleb.
Laudie zou graag zien dat werelddans aan het
curriculum van bestaande dansopleidingen
wordt toegevoegd.

Ook een kwaliteitsmerk zou welkom zijn.
Onder buikdanseressen bestaat een tendens
om erg snel te beginnen met optreden en
lesgeven. Danseressen die dat doen zonder
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dat ze een professioneel niveau hebben, halen
het beeld van de buikdans naar beneden bij
het grote publiek. De deelnemers van het
debat zijn het erover eens dat goede docenten
essentieel zijn om dat te corrigeren. Het is ook
hun taak om ervoor te waken dat leerlingen
niet te vroeg gaan lesgeven, gevaarlijke bewe-
gingen als backbends doen of gaan optreden
op feesten waar een hoog dansniveau wordt
verwacht. Een curriculum, dat beschrijft wat
een professionele danseres moet weten en
kunnen, is geen overbodige luxe.

De dans en de muziek
Kennis van een kunstvorm helpt volgens Le
Grand Cru om hem te begrijpen, maar zou niet
belangrijk moeten zijn om een verbinding tot
stand te brengen. Emotie, een verhaal en
plezier zijn wel belangrijk voor die verbinding.

Volgens Noortje is het voor het verder ontwik-
kelen naar podiumkunst belangrijk de traditie
achter de dans los te laten. De techniek van de
dans en het lichaam zelf zijn belangrijke
instrumenten op het podium. Je kunt je eigen
dans verdiepen "door het conflict met de
muziek aan te gaan". We moeten niet op alle
muziek willen meedansen; soms werkt rust of
tegen de muziek in dansen veel beter. In de
buikdans zijn op dit moment muziek en dans
nog extreem verbonden. Hebben we wel eens
zonder muziek gedanst? Of met muziek uit
andere disciplines? Laudie vertelt: "Tijdens
mijn productiecursussen hebben we vaak
gekke muziekjes gebruikt. Een deel van de
buikdanswereld accepteert dat niet. Oum
Kalthoum was een stapje terug richting
traditie". Feri heeft een folkloristische groep uit
Benin laten dansen op pianomuziek. Dat sprak
heel erg aan, zowel in Nederland als in Benin.
De muziek weglaten? Er ontstaat enige
discussie of dat wel of niet kan.

Traditie en folklore
Veranderingen hebben tijd nodig. Het loslaten
van tradities om de ontwikkeling tot podium-
kunst mogelijk te maken, geeft gemengde
gevoelens. Ons publiek komt nu nog vooral uit
de buikdanswereld. Een deel daarvan schiet in
de weerstand als ze iets anders zien of horen
dan het traditionele. En het is moeilijk om
mensen uit andere dansvormen voor onze
voorstellingen te interesseren, waardoor er
vanuit die hoek geen verfrissende kijk komt.

Maar veel 'traditionele' dans is helemaal niet
zo oud. Er komen voortdurend nieuwe volks-
dansen bij en soms zijn de dansen die worden
beschouwd als karakteristiek voor een regio,
bijvoorbeeld Georgië, allemaal het werk van

één briljante choreograaf. Zoiets gebeurde ook
in Egypte: Mahmoud Reda combineerde folklo-
ristische dans met ballet, en ontwikkelde
daarmee een podiumkunst, die in heel Egypte
werd gerespecteerd. Nu wordt de door Reda
ontwikkelde stijl gezien als traditionele
folkloredans. Helaas is de ontwikkeling van de
dansstijl van Reda daarna stil komen te liggen.

In het theater
De ontwikkeling van een underground kunst-
vorm naar mainstream theaterdans kost tijd.
De urban dance scène maakt nu een derge-
lijke ontwikkeling door. Ook deze dansvorm
was vroeger niet bij het grote publiek bekend.
De sector heeft zich de laatste jaren enorm
geprofessionaliseerd. Inmiddels is urban dance
ook in theaters te zien en in het curriculum van
dansopleidingen opgenomen. Toch hebben
urban dansers nog moeite om een avondvul-
lend theaterprogramma te maken. Ze vallen
vaak terug op kunstjes.

Bij al onze producties moeten we ons bewust
zijn van het publiek, onze doelgroep voor de
voorstelling. De Amerikaanse danseres Jillina
is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van
voorstellingen voor een breed publiek, Jillina's
Bellydance Evolution. Haar producties worden
onder andere uitgevoerd in Marokko voor een
zaal met 1000 mensen. De muziek is speciaal
voor de voorstelling geschreven, er zijn
dansers uit andere disciplines bij en het wordt
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grootschalig opgezet. Met danseressen uit de
hele wereld, onder wie onze eigen Aisa Lafour.

In het theater zijn stijlvormen, een verhaallijn
en poëzie belangrijk. Een podium bestaat uit
een zwarte ruimte met lichtjes. Dat vraagt om
een tekentaal, met tekens die zo helder
mogelijk worden weergegeven en vanaf een
grote afstand leesbaar zijn. Grotere gebaren,
zoals ze in tribal gebruikt worden, werken dan
beter. In buikdans zit veel beweging, maar de
ontwikkeling van dans, verhaal en betekenis
ontbreken vaak. Daarnaast komen belangrijke
eigenschappen van de buikdans, zoals
verfijning, mimiek en gevoel, in een grote
theaterzaal niet tot hun recht. Maar een
optreden als dat van Aziza op zaterdag laat
zien dat het wel kan; zij is grote podia gewend
en kan dat overdragen. Aziza’s bewegingen
zijn zo doorleefd dat ze zelfs zonder muziek tot
hun recht zouden komen.

Volgens Feri kunnen we onze verfijnde
danstechnieken ook in een theaterzaal tot hun
recht laten komen: met een groot videoscherm
kunnen beelden van een danseres in close-up
worden weergegeven. Als die dan ook nog
eens vertraagd worden afgespeeld, kan de
danseres zelfs gaan communiceren met haar
eigen videobeeld.

Laudie heeft tijdens haar productiecursussen
geëxperimenteerd met de dans als podium-
kunst. Een deel van haar voorstellingen
maakte ze op bijzondere locaties: in een
hammam of in een kerkje. Door het gebruik
van andere ruimtes ontstonden bij haar nieuwe
ideeën over wat mogelijk was in de dans en
ook leerde ze op een andere manier om te
gaan met de ruimte.

Tot zover het debat met Le Grand Cru. Dit
zouden we veel vaker moeten doen!

Zondag voor jong en oud
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te
geven de zondagvoorstelling bij te wonen,
begon deze wat vroeger op de avond. De zaal
zat niet zo vol als zaterdag, maar de sfeer was
uitstekend en de optredens ook. Het begon
met het gedanste toneelstuk "Valse Noten",
door Mouna Laroussi en Marie-Rose Mayele
(zie elders in dit blad), een voorstelling die in
eerste instantie bedoeld is voor kinderen, maar
een eye-opener bleek voor veel van de
aanwezige buikdanseressen. Een goede
keuze van organisatrice Laudie, een goede
gok zelfs, want Laudie had hem tot dan toe
nog niet in zijn geheel gezien.
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Na de pauze was het de beurt aan Irka met
haar "Volle leegte" op een mix van
verschillende composities. Vooraf had
presentatrice Maaike Prüst ons verteld dat Irka
zich onder andere heeft laten inspireren door
Japanse butohdans en hoewel haar optreden
de moeite van het kijken waard was, had ik
best wat meer butoh-elementen willen zien.
Rachid zette met zijn karakteristieke flair een
klassieke Egyptische dans neer met een
vleugje moderne Cairo stijl.

Scheherazade
Daarna volgde het enige andere optreden van
het weekend, naast het fusion stuk van Aziza,
waarbij ik een traantje heb weggepinkt: Noor
en Farouq dansten een ontroerende "Schehe-
razade" op de bekende muziek van Rimsky-
Korsakov. Ik had hun duet al eens eerder
gezien en vond het toen ook al zo mooi. Het
was nu nog beter... Fusion danser Matthias
trakteerde ons op een solo waarvan mij eerlijk
gezegd weinig is bijgebleven; er was niets mis
mee, maar dit type fusion is nu eenmaal mijn
smaak niet.

Het festival werd afgesloten met een optreden
van een 'vintage' Aziza, het soort dans dat wij
allemaal wel kennen van haar dvd's en van

YouTube. Vergeleken met haar dans van
zaterdagavond, viel dit optreden me een beetje
tegen; ik zag prachtige dans door een
prachtige danseres, maar werd er niet echt
door geraakt. Heb ik te hoge verwachtingen
gehad? In elk geval kan ik nu zeggen dat ik
Aziza twee keer live heb zien optreden.
Achteraf hoorde ik mompelen dat Aziza's rok
te lang was geweest; veel danseressen uit het
publiek hadden hun hart vastgehouden... Mij
was dat niet opgevallen en ik kan me eigenlijk
niet voorstellen dat die lengte geen bewuste
keuze van Aziza is geweest.

Kwartjes
Ik heb dit festival van Laudie Vrancken in de
wandelgangen ook wel "het festival van de
vallende kwartjes" genoemd. Vanwege de vele
manieren en momenten waarop wij nieuwe
inzichten en ideeën hebben kunnen opdoen
voor de dans waar we allemaal zo van houden.
Maar ik vind wel dat de zalen en leslokalen
voller hadden moeten zitten. Volgend jaar
hebben we een nieuwe kans. Raqs wa Risala
er dan ook weer bij.

Judith Scheepstra
Linda de Poorter (debat met Le Grand Cru)
(Foto’s © Ronnos)
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n Dansen omdat het moet m
Tijdens het Asli Sharqi festival vond op 21 september de Nederlandse première plaats van de
film "At Night They Dance". Deze documentaire van Isabelle Lavigne en Stéphane Thibault
geeft een kijkje in het leven van een dansfamilie uit de lagere sociale klassen van Egypte. De
film werd vooraf gegaan door een inleiding van Karin van Nieuwkerk en afgesloten met een
nagesprek, waarin zowel het publiek als de makers van de film aan het woord kwamen.

Een impressie van de film
Dansen omdat het moet, puur om te overleven
en geld te verdienen. De documentaire laat er
geen twijfel over bestaan: het leven van de fa-
milie Said Samir Sayed is zwaar en uitzichtloos
en dansen geeft de vrouwen weinig tot geen
plezier.

De film biedt een rauw maar puur familieportret
van een moeder die een bedrijf runt met haar
drie dansende dochters. Hij schetst het leven
als outcast in een maatschappij die het beroep
van danseres niet accepteert. Ook brengt de
documentaire de conflicten en dynamiek in
beeld van een gezin waarin de kinderen niet
alleen kinderen, maar ook de kostwinners zijn.
Een gezin waarin eigen keuzes niet bestaan
en dansen een noodzakelijk kwaad is om
financieel boven water te blijven.

Moeder Reda is net weduwe geworden en runt
gezin en familiebedrijf met ijzeren hand. We
zien haar onderhandelen met een ontevreden
klant, die zwaar in zijn eer is aangetast omdat
een van haar danseressen niet is komen
opdagen op zijn bruiloft. We zien haar kibbelen
met haar dochters, die lang niet altijd zin
hebben om naar moeders pijpen te dansen. Of
bemiddelen met buurvrouwen, als een van

haar dochters zich niet aan de sociale
protocollen heeft gehouden. Haar zorgen zijn
groot en nemen met de dag toe.

Amira, de oudste dochter, is aan de drugs. Ze
heeft geen zin om te dansen, is zwaar ver-
moeid en depressief. Liefdesverdriet heeft haar
getekend; door haar positie als danseres
hebben haar geliefden haar laten zitten. Ze
liegt en beweegt zich in kronkels om haar
leven enigszins in eigen hand te kunnen
houden. Haar uitspraak "Ik wil dood dan krijg ik
rust" is tekenend.

Vijftien jaar
Ook haar zussen worstelen met hun leven.
Bossy zet met enige tegenzin de familietraditie
voort. Hind, de jongste van het drietal en net
vijftien, lapt radicaal alle regels aan haar laars.
Ze heeft een relatie met een getrouwde man
en is bij haar vader gaan wonen om wat meer
ademruimte te krijgen.

We zien de dochters dansen op bruiloften,
waar ze vaak meer als lustobjecten dan als
danseressen worden neergezet. Ultrakorte
rokjes en te kleine bh’s - kostuums die de
danseressen met tegenzin aantrekken - maken
dit beeld compleet. Door hun klanten worden
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ze vaak slecht en soms zelfs onmenselijk
behandeld.

Ook door hun omgeving worden ze geminacht,
en dat weten ze. Waarom zouden ze nog
deugdelijk gekleed de straat op gaan en zich
aan sociale normen aanpassen als ze dat
stempel toch al hebben?

Gevangenis
Aan het eind van de documentaire stapelt de
stress zich op als Hind in de gevangenis
belandt, omdat ze met haar vijftien jaar voor
publiek heeft gedanst. We zien bij Reda met
de zorgen ook de spanningen stijgen. Wie
betaalt de borg? Hoe krijgen ze Hind er weer
uit? Uiteindelijk belandt ze bij de dokter met
een enorme lijst klachten.

"At Night They Dance" is een indrukwekkende
documentaire die de dans en het leven van de
lagere klasse in Egypte sterk neerzet. Ze laat
de verstrengeling van moeder-dochter en
werkgever-werknemer relaties zien in een
harde wereld waarin je moet vechten om te
overleven. De film komt puur en echt over en
voor een toeschouwer is het niet moeilijk om je
in het leven van deze sterke en levendige
vrouwen te verplaatsen. Prachtig ook zijn de
beelden en de kleuren van de film. Voor iedere
dansliefhebber met belangstelling voor
culturele achtergronden kan ik "At Night They
Dance" van harte aanraden.

Inleiding door Karin van Nieuwkerk
Bij de première was Karin van Nieuwkerk te
gast om een inleiding en een nagesprek te
houden. Karin heeft als antropologe onderzoek
gedaan naar de entertainmentindustrie in
Egypte en is auteur van het boek "A trade like
any other. Female singers and dancers in
Egypt". Ze kent de achtergronden van het
leven van danseressen als Amira, Bossy en
Hind als geen ander. In haar inleiding vertelt ze
hierover meer.

Het danscircuit uit Cairo is te verdelen in twee
hoofdstromingen. Het nachtclubcircuit, waarin
door menige danseres de buikdans tot kunst-

vorm wordt verheven, heeft een wat hogere
status. Nachtclubs leverden bekende danse-
ressen op als Nagua Fouad, Suhair Zaki en
recenter Dina en Randa Kamel. In het
bruiloftcircuit, dat het toneel voor deze film
vormt, wordt de dans op een wat meer volkse
manier vormgegeven.

In het verleden hadden de danseressen van
het bruiloftscircuit een goed aanzien. De
bruiloften waren gescheiden voor mannen en
vrouwen, waarbij de danseressen een
verbindende rol vervulden. In die tijd was
dansen een ambacht en de danseressen
opereerden in groepen. Het groepsverband
zorgde voor bescherming en hield de status
van het ambacht hoog.

Nieuwe rijken
Door de opkomst van de nieuwe rijken in de
jaren zeventig veranderde dit. In deze jaren
werd er veel geïnvesteerd in entertainment.
Vrouwen van buiten het georganiseerde
danscircuit werden aangetrokken tot het
beroep van danseres. Soms vanwege het
dansen, maar meestal vanwege het geld. De
nieuwkomers gingen los van de
georganiseerde groepen opereren en hielden
zich niet aan de morele codes van het gilde.
Vaste optreedgroepen verdwenen en
danseressen begonnen onafhankelijk van
elkaar van feest tot feest te trekken. Hun
macht over hun eigen beroepsveld verdween,
en kwam meer bij de investeerders te liggen.

Door de opkomst van de gemengde bruiloft en
van de conservatieve islam daalde de status
van het beroep verder. Daarnaast maakt de
huidige economische crisis het bestaan van de
danseressen een stuk onzekerder. Veel
mensen kiezen tegenwoordig voor een dj om
hun bruiloft van muziek te voorzien.

Een aparte klasse van bruiloften is die van de
lagere sociale klasse waarbij het fooiensys-
teem nog intact is. In Egypte is het bij deze
bruiloften nog traditie om tijdens het feest
openlijk een fooi aan te bieden, waarmee de
bruiloft en/of de artiesten worden betaald.
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Omdat de hoogte van een fooi de sociale
status van de man weergeeft, gaan de mannen
vaak tegen elkaar opbieden. In combinatie met
de aanwezige alcohol en drugs ontstaan dan
vaak conflicten en vechtpartijen.

Dansen op dit type bruiloften is een zwaar,
moeilijk en onveilig beroep. De danseres komt
in aanraking met drugs, alcohol, ruzie en
geweld. Danseressen nemen allerlei
houdingen aan om met deze situaties om te
gaan. Vaak zetten ze een heel mannelijke,
ruwe persoonlijkheid neer. Dit is in de film bij
Reda en haar dochters duidelijk terug te zien.

Het verhaal van de makers
In het nagesprek leest Karin van Nieuwkerk
een e-mail van Isabelle Lavigne voor, waarin
ze vertelt hoe de film tot stand gekomen is. De
zoektocht naar de juiste karakters geeft een
bijzondere impressie van het filmen in de
Egyptische danswereld.

Het was het boek van Karin van Nieuwkerk dat
filmmakers Isabelle Lavigne en Stéphane
Thibault inspireerde tot het maken van hun
documentaire. Voor hun film trokken ze vijf
maanden door de Nijldelta en Cairo om
onderzoek te doen. Ze bezochten bruiloft na
bruiloft, spraken met een aantal danseressen.
Sommige vrouwen wilden niet praten of
werden beschermd door souteneurs die een
direct gesprek onmogelijk maakten. Het
onderzoek was verre van eenvoudig. Isabelle:
“Eén van de souteneurs werd boos op ons en
verspreidde het gerucht dat wij op zoek waren
naar actrices voor een pornofilm”.

Toch lukte het Isabelle en Stéphane om een
vertrouwensband op te bouwen met enkele
van de danseressen. Het verhaal van een
aantal van hen was zo zwaar en deprimerend
dat ze het niet zagen zitten er een film over te
maken.

Goede sfeer
Na vier maanden ontmoetten ze Reda en haar
dochters. Het klikte meteen tussen hen en het
werd al gauw duidelijk dat zij de personages

van de film zouden worden. Isabelle: “Er hing
een goede sfeer in het huis en er waren alleen
vrouwen. Geen mannen die de vrouwen en
ons project zouden kunnen overheersen. De
vrouwen waren grappig en sterk, de plaats was
chaotisch. We voelden er ons op ons gemak.
Er was materiaal voor een film: een microkos-
mos, sterke karakters, familiedynamiek en
-interacties, een traditie, interacties met klan-
ten en een verhaallijn (de familie was geld aan
het verdienen voor een nieuwe flat). Het was
mogelijk om te filmen en te begrijpen zonder te
hoeven interviewen. Het was perfect voor ons".

In tegenstelling tot veel andere danseressen
heeft Reda niet de behoefte om haar imago
hoog te houden. De familie liet de filmmakers
ook toe tijdens de moeilijke momenten van hun
leven. Het maakt "At Night They Dance" tot
een sterke en pure documentaire. Isabelle:
“Reda is volwassen en heeft een hoog
zelfrespect. Ze lijkt te denken: ‘Dit is wie ik ben
en het kan me niet schelen dat anderen op me
neerkijken’. Daarnaast speelde prestige een
rol. De familie was er trots op dat iedereen wist
dat een filmploeg hun leven filmde".

Van de vijftig uur materiaal die Isabelle en
Stéphane hebben geschoten is veel materiaal
over bruiloften uiteindelijk niet in de film
terechtgekomen. Ook een aantal scènes met
geweld zijn uiteindelijk weggelaten. Isabelle:
“De film was hard genoeg. Het zou te
gewelddadig voor mij zijn geworden en wat
schiet je daarmee op?”

Reda heeft de presentatie van de film in
Cannes bijgewoond. Ze was zeer enthousiast
over het eindresultaat en wilde de film iedere
avond opnieuw bekijken.

Onder de indruk
Na afloop van de film werd door de aanwezi-
gen nog nagepraat. Veel danseressen waren
geraakt door het feit dat de Egyptische danse-
ressen niet uit eigen keuze dansen. Het
plezier, de liefde voor de dans, die voor ons
een van de belangrijkste drijfveren is,
ontbreekt. Dans is voor hen geen kunstvorm,
geen manier om hun vreugde te uiten en over
te brengen. Zij dansen puur om te overleven.
Deze tegenstrijdigheid tussen ons en de
filmpersonages deed me pijn en ik heb sterk
de indruk dat ik daarin niet de enige was.

Kijk voor een voorproefje en foto's van de film
en de makers op:
www.lesfilmsdutricycle.com/lanuitellesdansent/

Linda de Poorter

http://www.lesfilmsdutricycle.com/lanuitellesdansent/
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n Aziza's Asli Sharqi m
Een workshop volgen bij Aziza, Aziza twee keer in levenden lijve zien optreden. Alleen al dat
was reden genoeg om naar het Asli Sharqi festival te komen. Voor Rosanne Pouw en Judith
Scheepstra werd het zelfs nog beter, want tussen de bedrijven door was er nog tijd voor een
interview met deze prachtige danseres en naar later bleek ook degelijke en sympathieke
dansdocent. Laudie Vrancken nam ons mee naar een sfeervol terras voor een diner en een
gesprek.

Op een doodgewone donderdagavond
spreken we af voor theater de Regentes in
Den Haag om met één van de grootste namen
in de buikdanswereld te dineren. De Canadese
Aziza is verrassend genoeg kleiner dan
verwacht en ziet er fantastisch uit in een
eenvoudig zwart jurkje, schoenen met hoge
hakken en golvend haar. Wij gaan met ons
vieren naar een gezellig restaurantje waar
onze vragen als vanzelf worden beantwoord in
een energiek gesprek.

Over volwassen worden in de dans
Aziza herinnert zich als elfjarige met de school-
bus langs een bijzonder huis op een heuvel te
zijn gereden: "Andere kinderen zeiden: ‘Daar
woont de buikdanseres!'. Dat vond ik fascine-
rend. Ik probeerde als ik er langs kwam om
naar binnen te kijken, om te zien of ik haar
zag. Het idee dat zo'n speciaal iemand vlak bij
ons woonde! In de jaren daarna dacht ik niet
meer aan het huis op de heuvel. Pas jaren
later, tijdens een bezoek aan een Canadees
kunstfestival realiseerde ik me dat ik de vrouw
was geworden die ik als elfjarige zo bewon-
derde: Ik ben de buikdanseres!".

IAMED
Aziza leefde al jaren van de dans door op te
treden in restaurants en op feestjes. Haar
toenmalige vriend zei tegen haar: "Jij zult altijd
in restaurants blijven dansen en nooit verder
komen dan dat". Dat was voor haar aanleiding
om gericht te gaan werken aan haar naamsbe-
kendheid. Tot die tijd had ze als danseres
redelijk ontspannen gewerkt aan haar eigen
ontwikkeling (cruisen) maar ze besloot nu dat
ze zich actief wilde inzetten om zichzelf te
verbeteren (taking control). Ze wilde een
IAMED award winnen om bekender te worden.
Helaas besloot de “International Academy of
Middle Eastern Dance” (IAMED) dat jaar geen
prijzen uit te reiken. In plaats daarvan won
Aziza de drie belangrijkste buikdanswedstrij-
den in Amerika en werd ze door de IAMED
gevraagd voor een optreden in hun show. Dit
optreden kwam op een dvd terecht, met een
foto van haar op de voorkant. Deze "Rock the
Casbah" dvd werd wereldwijd verkocht,
waardoor ze ineens wereldwijd bekend werd.

De Duitse danseres Leyla Jouvana zocht een
internationale danseres voor haar festival in
Duisburg en belde de IAMED organisatie om te
vragen of zij nog iemand konden aanbevelen.
Ze kwam uit bij Aziza en zo startte haar
internationale carrière. In de afgelopen jaren
heeft ze de hele wereld over gereisd, nu is ze
aan het plannen om te stoppen met toeren
zodat ze meer thuis kan zijn bij haar gezin.

Van restaurants naar theaters
Terugkijkend op haar jongere zelf ziet Aziza
dat ze een stuk rustiger is geworden in haar
dans, en minder op zoek is naar validatie
vanuit het publiek. "Ik noem het gratie, datgene
wat je verwerft als je volwassen wordt en je
meer ontspannen op het podium kunt staan,
omdat je weet dat wat je laat zien van goede
kwaliteit is. Ik heb vijftien jaar in clubs en op
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feesten gedanst, maar ik merk dat ik nu anders
tegen dans aankijk dan toen".

Op dit punt in het gesprek zegt Laudie:
"Dansen in restaurants en op feesten is een
goede leerschool, maar niet genoeg om over
te stappen naar het theater. Je bent dan niet
meer 'part of making a party'. En in het theater
dansen we nu vooral voor andere dansers; een
ander publiek vereist andere vaardigheden”.

Niet uniek
Aziza: "Buikdans is als dansvorm niet uniek
met dat probleem. Kijk naar flamenco en
Indiase dans, we worstelen allemaal met
dezelfde problematiek. Cross-training kan
helpen een dansvorm die eigenlijk gericht is op
entertainment succesvol om te zetten naar een
dansvorm voor het podium. Danseressen die
beginnen met dansen in restaurants en
feestjes en die daarna door willen groeien,
moeten goede begeleiding krijgen. Het zijn
juist de danseressen die voor feestjes worden
ingehuurd, die bepalen hoe mensen tegen
buikdans aankijken. Zodra je in theaters
optreed, dans je voornamelijk voor andere
buikdanseressen".

"Persoonlijk vind ik het heel waardevol dat ik
een achtergrond heb met meerdere dans-
vormen. Als meisje volgde ik balletlessen,
maar rond mijn zestiende werd duidelijk dat ik
daarmee nooit professioneel mijn brood kon
verdienen. Ik besloot te stoppen met dansen
en me te richten op een opleiding tot doven-
tolk”. Aziza’s vertrouwdheid met dit werk was
merkbaar tijdens de lessen en de meet-en-
greet, waar één van de cursisten haar eigen
gebarentolk had meegenomen. “Toch voelde
dat ik iets miste, en tijdens een vakantie in
Hawaï besloot ik hoela lessen te volgen. Op
dat moment wist ik dat het dans was dat ik
miste. Ik ben niet meer terug gegaan naar de
tolkenopleiding".

"Ik vind de vertrouwdheid met andere dans-
vormen belangrijk, omdat ik niet Arabisch ben
en dat ook nooit zal worden. Dat betekent dat
ik invulling kan geven aan wat buikdansen voor
mij betekent, waarbij ik kan putten uit mijn
kennis van ballet, modern, flamenco, enzo-
voort, Het is mooi als je dan van Arabisch
publiek hoort dat ze je dans waarderen.
Westerse danseressen hoeven niet hun
uiterste best te doen om zo Arabisch mogelijk
te worden. Als je in plaats daarvan je Westerse
invloeden kunnen verbinden aan de Arabische
cultuur en muziek, blijf je authentiek en dat is
wat mensen fascineert".

Cultuurverschillen wereldwijd
Doordat Aziza de hele wereld over reist en
overal les geeft, kan ze gemakkelijker zien wat
de culturele verschillen en overeenkomsten
zijn. Om te beginnen zijn er vaak verschillen in
de opzet van de workshops: meestal zijn die in
een dansstudio, maar ze heeft ook wel eens
les gegeven in een enorme hal aan 1300
vrouwen tegelijk. Grote projectieschermen
zorgden ervoor dat iedereen haar goed kon
zien. "Voor mij was het geweldig om zo'n grote
zaal te zien die één beweging uitvoert. Het
verspreidt zich als een golf door de zaal. Ik ben
zeer dankbaar dat Laudie het mogelijk maakt
om in kleinere groepen te werken tijdens de
workshops op het festival, omdat je zo veel
persoonlijke feedback kunt geven".

"Een ander cultuurverschil is het technische
niveau, dat in sommige landen ontzettend
hoog is. Een choreografie waar ik normaal drie
uur mee bezig ben, hadden zij in een uur en
een kwartier onder de knie. Het was dan wel
weer lastig om deze leerlingen uit te leggen dat
zij een eigen invulling aan de dans kunnen
geven. Wat je vaak ziet, vooral tijdens
wedstrijden, is dat deelnemers proberen een
bekende danseres als Randa Kamel of Saïda
te imiteren. Wedstrijden kunnen heel nuttig zijn
om jezelf doelen te stellen; ik ben mede
dankzij het winnen van wedstrijden gekomen
waar ik nu ben. Maar de tendens dat
deelnemers een stijl van een andere danseres
kopiëren is een ontwikkeling waar de dans juist
armer van wordt".

Dansstijlen
Aziza heeft een heel eigen stijl. Wanneer we
haar vragen hoe zij die definieert, zegt ze: "Dat
is een moeilijke vraag om te beantwoorden".
Toen ze begon met optreden was dat vooral in
Griekse restaurants. De dansstijl was toen een
mix van Turks, Armeens en Grieks met een
Amerikaans sausje. Er was weinig lesmateriaal
beschikbaar. Aziza herinnert zich een
videoband met Libanese danseressen die ze
letterlijk heeft stukgekeken doordat ze hem zo
vaak terug spoelde. In het clubcircuit
gebruikten de danseressen zills en sluiers.
Aziza: "Zills en sluier waren de standaard
attributen die elke danseres bij zich had.
Tegenwoordig treed ik op in theaters en ik
merk dat zills daar minder goed overkomen. Ik
mis de tijd waarin ik met live muziek kon
optreden in een Amerikaans Cabaret (club)".

Zijn er ook stijlen die haar niet liggen? "Als
docent moet je weten waar je het over hebt,
ook als een stijl je niet ligt. Zo werd ik
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gevraagd een ATS workshop te geven als
onderdeel van een workshopweek. Ik heb lang
moeten nadenken voor ik daarin toestemde. Ik
heb lessen gevolgd in American Tribal Style -
mijn moeder danst American Tribal Style -
maar het is niet iets wat van nature bij mij past.
Vlak voordat ik de workshop moest geven was
ik dan ook gespannen, maar uiteindelijk viel
het mee. Je moet als docent ook eerlijk zijn
tegen jezelf en weten welke dansstijlen vanuit
je hart bij je passen en welke niet. Dat
betekent niet, dat je dansstijlen die je niet
liggen, niet kunt waarderen. Zo heb ik
bijvoorbeeld niets met fusion, maar Nadia
Nikishenko is een fenomenale danseres waar
ik erg van geniet".

Lesgeven in Egypte
Wanneer je je als Amerikaanse een dansvorm
uit een andere cultuur eigen maakt, is het
spannend als je vervolgens wordt gevraagd
om in Egypte les te geven. "Daar heb ik echt
nachtmerries van gehad, stel dat ze mijn
manier van dansen helemaal niets vonden?".
Dat leidde er toe dat ze meer ging nadenken
over wat dans voor haar betekende en hoe
belangrijk de mening van anderen voor haar is.
"Het is belangrijk om trouw te blijven aan jezelf
en ook de oorsprong van de dans te eren".

Wat Aziza nu ziet in de buikdanswereld is dat
er veel fantastische danseressen zijn. Vooral
technisch gezien is buikdansen veel sterker
geworden. Bovendien zijn we gezegend met
de beschikbaarheid van informatie, zodat
enthousiaste leerlingen niet meer naarstig op
zoek hoeven naar videomateriaal, muziek en
danslessen. Dit zie je ook terug in de verschei-
denheid aan stijlen: wist je vroeger niet waar je
videoband vandaan kwam, nu worden hele
discussies gevoerd over wat Libanese of
Armeense stijl is. Wat niet veranderd is, is dat
je als danseres authentiek moet zijn. "You
have to be real, have meaning. For all the
amazing performances that I see, I am not
often moved".

Wedstrijden
Op de vraag wat ze van buikdans wedstrijden
vindt geeft ze aan dat ze daar wisselend over
denkt. "Aan de ene kant heeft het mij heel erg
geholpen om een doel te hebben en meer
bekend te worden. Aan de andere kant merk je
dat wedstrijden nu niet altijd gaan over wie het
beste kan dansen. Vaak zijn er politieke
belangen in het spel, of is onduidelijk waarop
gejureerd wordt. Omdat de wedstrijden steeds
langer worden, is het voor de juryleden ook
moeilijk om voortdurend in opperste concen-
tratie te blijven kijken. Ik heb juryleden gezien
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die tijdens een wedstrijd aan het sms-en wa-
ren, of zelfs in slaap vielen. Dat is niet eerlijk
tegenover de deelnemers, die hard gewerkt
hebben om aan een wedstrijd mee te doen".

Wat Aziza ook vaak ziet is dat wedstrijden en
festivals worden gebruikt om internationale
ervaringen uit te wisselen, tot het punt dat je
eigenlijk je eigen festival moet organiseren als
je nog mee wilt doen in het internationale
circuit. ”Er wordt steeds vaker gekeken naar
wat iemand naast het dansen doet: wat kan ze
voor je betekenen als je haar uitnodigt? Nodigt
zij je dan ook uit voor haar festival?"

Buikdansacademie
Als Aziza een curriculum zou mogen samen-
stellen voor een officiële opleiding, hoe zou dat
er dan uit zien? "Er zijn in de buikdanswereld
interessante ontwikkelingen te zien op het
gebied van lesgeven. Een indrukwekkend
voorbeeld is de Academie van Amir Thaleb in
Buenos Aires, Argentinië. Deze school is
uniek, omdat het alle faciliteiten heeft die een
school nodig heeft: niet alleen studio's en
leslokalen, maar ook een eigen theater
compleet met licht en geluid. Ik had het geluk
dat ik aanwezig mocht zijn bij een paar
examens; het gevraagde niveau van de
danseressen is erg hoog. Zo moeten alle
studenten die examen doen in dansen met zills
een stuk van vijf minuten laten zien waarbij ze
zichzelf op hun zills begeleiden, in een leeg
theater met drie examinatoren ter beoordeling.
De standaarden zijn ook helder: alle belang-
rijke ritmes moeten correct worden gespeeld,
anders slaag je niet. Er zijn leerlingen die
kiezen voor een opleiding op de dansschool in
plaats van een studie aan een universiteit. Dat
ze zijn studie even waardevol vinden als een
officiële opleiding aan een echte universiteit
zegt veel over zijn ambities en het niveau van
de lessen. Misschien komt het ook doordat
dans een belangrijk onderdeel is van de Zuid-
Amerikaanse cultuur, terwijl dat in Noord-
Amerika veel minder het geval is".

"Een dergelijke school draaiend houden terwijl
je ook op tournee bent is bijna onmogelijk. Het
lukt Amir Thaleb omdat hij een geweldig team
heeft dat voor hem klaarstaat en de school runt
terwijl hij weg is. Een team dat hij grotendeels
zelf heeft opgeleid. Om een school vanuit het
niets op te bouwen heb je een lange termijn-
visie nodig”.

Attributen
"De attributen die ik het meeste gebruik zijn
zills en sluiers. Ik houd ontzettend veel van
sluierwerk en ik heb ook met voi gedanst

(combinatie van sluier en poi). Het is
interessant om te zien hoe danseressen het
concept van voi hebben opgepakt en door
hebben ontwikkeld: er worden prachtige
dansen mee gemaakt. Ik gebruik liever geen
wings omdat ze voor mij niet natuurlijk
aanvoelen. Het is heel belangrijk dat je bekend
bent met alle attributen en bijvoorbeeld de
culturele context van de shamadan, ook als je
er niet zelf regelmatig mee danst". Attributen
moeten niet een te grote rol gaan spelen: "Als
een danseres een attribuut gebruikt moet ze
zelf als danseres ook aanwezig zijn, zodat het
niet alleen gaat om het kunstje met het
attribuut".

Dreamcamps
Het idee voor dreamcamps, Aziza’s intensieve
buikdansweken op locatie in Quebec, (zie
http://azizadreamcamp.com voor meer
informatie) is lang geleden ontstaan door de
plaats waar Aziza's man vandaan komt. Hij is
afkomstig van een boerderij met een weidse
omgeving met prachtige natuur. Dat ze dit kan
combineren met de Dreamcamps vindt ze
geweldig. "Op tournee zijn is ontzettend druk
en het betekent dat je bijna nooit thuis bent. Ik
ben dankbaar en gelukkig dat ik de kans heb
om over de hele wereld les te geven, maar
tegelijkertijd betekent het dat ik altijd onderweg
ben en nergens thuis".

Aziza is twee jaar geleden getrouwd en heeft
twee stiefzoons. Ze kijkt uit naar de tijd waarin
ze hen elke dag kan zien. "Echt, als ik thuis
ben verander ik in een voetbalmoeder. Heerlijk
om de kinderen naar school of sport te rijden.
Ik kan daar echt van genieten, maar in de
afgelopen vijf jaar ben ik hoogstens twee
weken aan één stuk thuis geweest. De
afgelopen jaren zijn als een achtbaan geweest:
ik ben ontzettend dankbaar en gelukkig dat ik
dit kan doen. Als ik op tournee ben en ik hoor
nieuwe muziek dan kan ik ineens geïnspireerd
zijn, door leerlingen en de dingen die ik mee
maak. Tegelijkertijd mis ik mijn familie, mijn
huis".

“Ik mis ook het werken met een vaste groep
dansers, om een groep leerlingen les te geven
en ze week na week te zien groeien. Les
geven is heel belangrijk voor me: ik wil de
docent zijn die ik zelf graag had willen hebben
toen ik net begon. In mijn lessen benadruk ik
dat je plezier kunt hebben en tegelijkertijd hard
kunt werken. Ik neem lessen in andere
dansvormen om te ervaren wat het is om een
leerling te zijn. Bovendien kun je nooit genoeg
herhalen of bijleren".

http://azizadreamcamp.com
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Controverses
Hoe je lesgeeft beïnvloedt hoe de volgende
generatie met buikdansen omgaat. Docenten
zijn de voorbeelden waar de danseressen van
de toekomst zich naar vormen. Dat geldt ook
voor de integriteit dat je laat zien, bijvoorbeeld
als het gaat om de muziek die je gebruikt. "Je
ziet wel eens dat danseressen geld verdienen
met de verkoop van muziek. Dat is begrijpelijk,
want je wilt dat je leerlingen kennismaken met
muziek die je gebruikt tijdens de lessen. Maar
geef je ze dan een illegale kopie mee of koop
je een stapel originele cd's in van de artiest die
je doorverkoopt? Een tussenoplossing zou zijn
om de artiest toestemming te vragen voor het
maken van een eigen cd".

De toekomst
Hoe ziet Aziza de komende tien jaar voor zich?
"Om te beginnen kan ik verklappen dat ik zal
stoppen met touren en dat doe ik aan het
einde van 2013. Mijn agenda is vol geboekt tot
eind 2012 en op dit moment maak ik plannen
om in 2013 op 'Dreamtour' te gaan. Mijn
Dreamtour doe ik samen met percussionist
Issam Housham. Het plan is om vooraf de
route uit te stippelen en promotors en
organisatoren te vinden die ons willen hosten
terwijl we onderweg zijn. Omdat we onze eigen
route kunnen bepalen kunnen we veel
efficiënter reizen. Nu vlieg ik het ene weekend
naar Europa, het andere weekend naar Japan,
en tussendoor terug naar Amerika. Tijdens de
Dreamtour zullen we met zo min mogelijk
reizen zoveel mogelijk mensen bereiken.
Naast de Dreamtour komen er ook meer
Dreamcamps. In 2012 zijn er vier Dreamcamps
en het idee is om ze ook in andere plaatsen te
gaan houden, bijvoorbeeld in Oregon en
Mexico".

"Een andere grote wens is om een school te
openen in Quebec. Ik hoop een groep op te
bouwen en wekelijkse lessen te geven. Een
droom is om ook een docententraining toe te
voegen aan de school, zodat ik de docenten
van de toekomst kan helpen hun weg te
vinden, te laten groeien. Ik wil uiteindelijk
maximaal twee maanden per jaar in het
buitenland zijn, in tegenstelling tot de 7-8
maanden die ik nu van huis ben”.

Aziza als docent
Rosanne en Judith hadden beide het geluk
meerdere workshops van Aziza te volgen
tijdens het Asli Sharqi weekend. Het viel op dat
ze net zo gepassioneerd les geeft als ze was
tijdens het interview. Met gebruik van korte
combinaties als houvast geeft ze workshops,
onder andere over het vloeiend maken van je

armbewegingen "Arms are tardy for the party"
(Rosanne). Dat betekent dat je armen een
andere flow volgen dan de rest van je lichaam,
waardoor het geheel er vloeiender en natuur-
lijker uitziet. Aan het eind van deze workshop
vraagt ze de docenten om te laten zien wat zij
met de choreografie en een stukje improvisatie
doen, ter inspiratie van de aanwezige
leerlingen.

Een belangrijk terugkerend thema is haar
uitspraak: "The student practices untill she
gets it right, the master practices untill she
can't get it wrong". Een ander thema is het
laten zien van je nek, een opvallend verschil
met eerdere workshops waarin de focus lag op
het openen van de borstkas om aanwezigheid
tijdens het dansen te genereren. Aziza zegt:
"Het tonen van je nek geeft aan dat je je
kwetsbaar opstelt. Bovendien geeft het een
mooie lijn (zien we hier de balletinvloed?). Laat
daarom tijdens het dansen zoveel van je nek
zien als je kunt".

Aziza legt niet alleen uit wat haar leerlingen
moeten doen, maar ook hoe ze werkt als
docent en waarom ze ons bepaalde dingen
laat doen. Tijdens de improvisatieworkshop
(Judith) moeten we één korte routine
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voortdurend herhalen. Aziza legt uit: "Als je
een oefening minstens acht minuten hebt
gedaan, begin je muscle memory op te
bouwen. Zo voeg je meer bewegingen en korte
routines toe aan je bewegingsrepertoire, zodat
je bij het improviseren af komt van het steeds
herhalen van de oudste bewegingen die je ooit
hebt geleerd. Dan ben je tijdens je dans niet
steeds aan het piekeren: 'I know more, I know
more’”. Tijdens de workshop leerden we die
ene routine, om hem vervolgens te kunnen
afwisselen met steeds andere stukjes
improvisatie. Ook legt Aziza uit hoe ze omgaat
met nieuwe muziek. Ze gaat er eerst alleen
naar zitten luisteren, wat wij vervolgens ook
moeten doen. Daarna gaan we met
armbewegingen de muziek volgen om hem
verder te verkennen. Als we eenmaal aan het
dansen zijn, leert Aziza ons drie manieren om
met onze omgeving om te gaan: intern gericht,
publieksgericht (met bonuspunten voor een
knipoog) en fantasiedans. De helft van de
groep kijkt om beurten naar de andere helft,
terwijl we op commando improviseren in deze
drie verschillende oriëntaties. Het verschil is
inderdaad spectaculair.

Masterclass
De masterclass (Rosanne en Judith) op
zondag is de parel van het festival: een kleine
theaterzaal met licht en een tribune, en tien
danseressen die licht gespannen wachten op
Aziza. Sommigen zoeken op het laatste
moment naar een stuk muziek om iets te laten
zien, want dat is wat we vanmiddag doen: we
laten allemaal een stukje van onszelf zien,
waarna Aziza constructieve feedback geeft.
Wat opvalt, is de openheid waarmee iedereen
iets laat zien, en de eerlijkheid waarmee Aziza
onze vragen beantwoordt.

Ondanks dat ze eigenlijk direct weg moet aan
het einde van de workshop neemt ze de tijd
om ons nog wat extra tips mee te geven:
 Elastiekjes om je vingers om je meer

bewust te maken van wat je handen doen;
een aantal masterclass leerlingen bleek
een volgende beweging 'aan te kondigen'
met een handbeweging.

 Een band of sjaal om je nek en onder je
oksels door doen en achter je rug of weer

vooraan vastknopen. Om je schouders te
laten ontspannen.

 Oefeningen met de voeten voor meer
balans, waaronder grijpbewegingen,
omgekeerde grijpbewegingen en een
wave.

 Dansen alsof je een grap vertelt. Oefen
met knipogen.

 Als je iemand wilt uitnodigen uit het
publiek, kies dan een groepje mensen en
vraag hen om een vrijwilliger aan te wijzen
uit hun groep: "Wie zal ik vragen om met
me te dansen?" De groep wijst dan iemand
aan en zorgt er samen met jou voor dat die
persoon niet afgaat.

 Er zijn zeven ‘sterke’ plaatsen op het
podium. Dezelfde als die Doris Humphrey
beschrijft in haar boek "The Art of Making
Dances" (zie Raqs wa Risala 16). Aziza
beveelt het boek sterk aan. Het is
natuurlijk niet de bedoeling om de hele tijd
op zo’n plaats te blijven staan.

 Nog een boektip:"The Creative Habit" van
choreografe, regisseur en producer Twyla
Tharp.

 Om af te komen van het 'moeten' oefenen:
maak een ritueel voordat je gaat oefenen.
Aziza wast haar gezicht en handen en
doet rode lippenstift op.

 Er moet "meaning behind movement"
zitten, er moet een verhaal zijn.

 Wees gemakkelijk en prettig om mee te
werken tijdens een festival, wees attent.
Mensen praten en als je je misdraagt
tijdens een festival zal dat invloed hebben
op je reputatie.

 Help mee om de show mogelijk te maken.
Zorg ervoor het beste lid van het team te
zijn en geen zorgenkindje voor de mensen
die de show in elkaar zetten.

 Je kunt niet achteroverleunen en wachten
tot je wordt ontdekt. Maak het zelf mogelijk
dat mensen je ontdekken

 Vraag om feedback, werk hard, wees
voorbereid, doe meer van dit soort dingen
(masterclasses).

Rosanne Pouw
Judith Scheepstra
(Foto’s © Joris Jan Bos)
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n Het taboe doorbroken m
Tijdens het Asli Sharqi festival was de première te zien van het Oum Kalthoum Project, een
oriëntaalse dansvoorstelling op het lied Alf Leila Wa Leila, gezongen door Oum Kalthoum. Dit
project, onder leiding van Ahlem (Laudie Vrancken), werd gedanst door Agnes, Betty (Noor),
Germaine (Isandria), Joyce (Farah), Marjan (Sadiya), Patty en Rosanne (Kyria). Danseres Hilde
(Sahar) was geblesseerd en kon jammer genoeg niet meedansen. Caroline Nuijts. als danseres
gespecialiseerd in de muziek van Oum Kalthoum, was erbij en schreef voor ons een impressie.

“Laten we de nacht, haar sterren en de
maan vragen voor altijd wakker te blijven”

Alf Leila Wa Leila, met de tekst van Morsi
Jamil Aziz en muziek van Baligh Hamdi (ook
bekend van o.a. Syret el Hob en El Hob
Kolloh), heeft een intro van 8 minuten en duurt
in totaal ongeveer 40 minuten. De intro is op
veel cd’s terug te vinden in allerlei versies en
zijn er al vele choreografieën op gemaakt door
bekende danseressen. Om het publiek
deelgenoot te maken van juist dit bekende
nummer, maar dan in zijn geheel, vond ik een
sublieme keuze van Laudie.

De originele versie gebruiken, maakt dat je als
het ware tekstafhankelijk bent; je moet met de
invulling van de choreografie veel sterker
rekening houden met de tekst van het lied dan
bij een instrumentale versie. Dat is alleszins
prima voor het voetlicht gekomen tijdens het
Asli Sharqi festival.

Asymmetrische vloerpatronen
In totaliteit haalde je de kwaliteitskenmerken
van een goede voorstelling er zeker uit; er was
veel variatie in afstanden tot het publiek en er

werd veel met asymmetrische vloerpatronen
gewerkt. De belichting vond ik heel gepast:
een beetje duister met af en toe wat rood licht.
De lichte projectie van het Asli Sharqi-logo
maakte het geheel smaakvol en mooi.

De kleding vond ik meer dan fantastisch qua
ontwerp; de kostuums van atelier T-Kizzi
zagen er stijlvol uit. Als basis voor de jurken
was zwart kant gebruikt met steeds een kleine
wijziging, zodat elke danseres een individueel
stuk droeg. Daarbij vormde de zachte
parelrand als heupversiering, samengevat in
een stras broche, een mooi contrast. Het
geheel zag er heel verzorgd en perfect
afgewerkt uit.

Smart en gelukzaligheid
Soms was het voor mijn gevoel te druk op het
podium en kreeg ik niet de rust en ruimte om
mezelf een beetje te verliezen in het totaal.
Mijn behoefte aan echt persoonlijke solo’s
groeide; één danseres, één persoonlijkheid op
het podium, zonder een ‘corps de ballet’ op de
achtergrond. Aan het begin van de voorstelling
was hier kort sprake van, maar ik had het
graag in het midden van de voorstelling
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gezien. Opvallend vond ik dat er wat rusteloos
werd gedraaid. De expressie miste vaak wat
gelaagdheid: aan smart op bepaalde gezichten
was geen gebrek, maar de ‘gelukzaligheid’
ontbrak. Die heb ik jammer genoeg maar bij
één danseres gezien.

Sjaals
Het einde van de voorstelling had een
bijzondere betekenis: niet alleen verwees het
naar de sjaal die de diva tijdens haar
concerten in haar hand hield, omdat ze de felle
theaterspots niet verdroeg. (Haar ogen gingen
ervan tranen en met de sjaal pinkte ze af en
toe een onopvallend traantje weg). Het bleek
ongemerkt ook een mooie symbolische
verwijzing naar de ontbrekende danseres Hilde
die de dag daarvoor tijdens de repetities een
spierscheuring had opgelopen en daarom niet
mee kon dansen. De overige danseressen
hebben dit bijzonder goed opgepakt!

Bij de poetsdoeken
Die sjaals doen me trouwens denken aan een
verhaal dat ik ooit las in "De complete biografie
van Oum Kalsoum" van Mohamed el-Fers
(1991): Jaren voordat Michael Jacksons of
Madonna’s worden gemerchandised, onder-
nemen de Universele textieldrukkers uit
Heemstede een poging. Ze sturen Oum een
bedrukt T-shirt toe met haar foto en naam. Als
aardigheidje stuurt haar secretaresse een
briefje vergezeld van een ‘tegengeschenk’: een
van haar sjaals. De directeur meent met een
monster van een Egyptische textielfirma van

doen te hebben. Onder het motto “uitstekende
kwaliteit, maar absoluut ongeschikt om op te
zeefdrukken” gooit hij de sjaal bij de poets-
doeken, daarmee een miljoen wegsmijtend.

Wat me het meeste van de voorstelling is
bijgebleven waren de originele ‘theatrale’
invullingen, waar de dans ondergeschikt was
aan de gezongen tekst. Bijvoorbeeld het
omhoog gooien en opvangen van de sluiers of
het groeperen van de danseressen in één
tableau vivant; dat bracht een gezamenlijk
gevoel, een gedeelde emotie naar boven die
goed bij mij binnenkwam. Het maakte dat de
woorden van Oum directer werden geïnter-
preteerd en dat de voorstelling bleef boeien.
Juist deze kleine dingetjes maakten het voor
mij een volwaardige ‘voorstelling’ die heel goed
paste op een groot podium.

Al met al was ik onder de indruk van de
voorstelling, de originele ideeën en het lef om
het taboe te doorbreken en te dansen op de
stem van de Ster van de Oriënt. En laat ik
vooral niet vergeten de enorme werklust en
inzet te roemen van de dansers en Laudie. Om
uit alle hoeken van Nederland een groep bij
elkaar te krijgen en met betrekkelijk weinig
repetities tot zo’n volwaardige voorstelling te
komen is echt bijzonder en verdient meer dan
een compliment!

Caroline Nuijts
(Foto’s © Joris Jan Bos)
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n Valse Noten een voltreffer m
Een onderhoudende voorstelling met een goed verhaal, goed acteerwerk, buikdans, humor en
emotie. Dat zoiets mogelijk is konden we zien tijdens de zondagavondvoorstelling van het Asli
Sharqi festival. Het publiek was enthousiast en vond dat de voorstelling uitstekend paste in
een festival voor originele oriëntaalse dans.

Mouna en Marie zijn boezemvriendinnen. Zij
brengen hun vrije tijd samen door met spelen,
het uithalen van acrobatische toeren (op de
fiets!), andere vriendinnen opbellen (zie de
foto) en ze gaan regelmatig bij elkaar uit
logeren.

Maar dan krijgt Mouna belangstelling voor
andere dingen: ze is eindeloos lang bezig om
zich op te tutten en beeldt zich in een Bolly-
wooddanseres te zijn. Marie is het er niet mee
eens; ze weet niet of ze erom moet lachen of
huilen. Uiteindelijk zijn de twee hartsvriendin-
nen zo uit elkaar gegroeid dat de vriendschap
wordt verbroken en Marie verdrietig achterblijft.

Voor jong en oud
Na afloop van deze voorstelling voor kinderen
van 4 tot 104 jaar oud gaven Mouna en Marie
het publiek de gelegenheid om vragen te
stellen. Eén van de vragen ging over het
droevige einde. Uit het antwoord bleek dat ze
deze vraag vaker hadden gehad, ook van
kinderen: “In het echt zijn we nog steeds
vriendinnen”.

Valse noten werd gedanst en gespeeld door
de Nederlandse Mouna Laroussi en Belgische
Marie-Rose Mayele. Beide hebben zij naast
Europese roots, ook wortels in het Afrikaanse
continent: Mouna van haar Marokkaanse vader
en Marie-Rose van haar Kongolese moeder.

De dans in Valse noten bestond uit een mix
van buikdans, Kongolese dans en westerse
hedendaagse dans. Concept en choreografie
waren afkomstig van Marie-Rose Mayele (de
choreografie in samenwerking met Mouna
Laroussi), met dramaturgie door Suzy Blok.
Tijdens de voorstelling was muziek te horen
van Johan Sebastiaan Bach, maar hoorden we
bijvoorbeeld ook Bollywood klanken en muziek
uit het Midden-Oosten en Centraal Afrika.

Tienerslaapkamer
Het verhaal speelde zich af op een podium dat
deed denken aan een moderne tienerslaap-
kamer. De vloer was voor de gelegenheid wit
gemaakt en er stond een bankje, wat verder
naar achteren een meubel dat later een
boekenkast op wieltjes bleek te zijn en een
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groot bord, dat geheel gevuld was met briefjes.
Later in de voorstelling zagen we deze briefjes
wapperen in een briesje dat werd gemaakt
door een grote ventilator, die eerst was
gebruikt om witte kippenveren in het rond te
laten vliegen. Verder speelde ook een
overheadprojector een belangrijke rol.

Eye-opener
Ik heb genoten van deze onderhoudende en
voor mij als buikdanseres ook leerzame
voorstelling en kreeg de indruk dat hetzelfde
gold voor de andere toeschouwers van alle
leeftijden. Ik vond het een typisch voorbeeld
van een manier waarop je buikdans
toegankelijk kunt maken voor een breed
publiek.

Maar uit de vele lege zitplaatsen op de tribune
moet ik concluderen dat niet veel mensen uit
de Nederlandse buikdanswereld belangstelling

hadden voor deze 'andere' manier om met
buikdans om te gaan. Voor een aantal van de
buikdansprofessionals die er wel waren bleek
deze voorstelling precies de eye-opener die
organisatrice Laudie Vrancken erin had gezien
en waarom ze Valse Noten in het programma
van haar festival had opgenomen: “Nu begrijp
ik waarom je deze voorstelling hebt gekozen”.

Herkansing
Voor wie Valse Noten heeft gemist zijn er nog
dit jaar meerdere kansen om de schade in te
halen in Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag. Volgend jaar is Valse Noten in
elk geval te zien in Heerlen. Kijk voor data,
tijden en plaatsen in de buikdanskalender:
http://buikdans.startpagina.nl/kalender/

Judith Scheepstra
(Foto Cherif Zaouali, Dansmakers Amsterdam)

Advertentie

http://buikdans.startpagina.nl/kalender/
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n Juweeltjes uit de Victoriaanse boekenkast m
Arthur Boyd Houghton (1836-1875) is één van de vele illustratoren uit de 19e eeuw die heeft
bijgedragen aan het beeld dat wij hebben van duizend-en-één nacht. Hier meer over deze Britse
schilder, illustrator en karikaturist, met voorbeelden van zijn intrigerende illustraties.

Arthur Boyd Houghton werd in 1836 geboren in
Kotagiri, Madras in India. Hij was de vierde
zoon van Captain John Michael Houghton, die
daar dienst deed bij de East India Company
Marines. In Engeland leerde hij schilderen van
James Mathew Leigh en studeerde hij bij de
Royal Academy Schools, de oudste kunstaca-
demie van Engeland. Omdat hij geld nodig had
is hij illustraties gaan maken en zo werd hij één
van de belangrijkste illustratoren uit de Victori-
aanse tijd. Zijn werk was op veel plaatsen te
zien, in tijdschriften als The Graphic (zijn serie
Graphic America uit 1870-1872), Good Words
en The Sunday Magazine. Zijn belangrijkste
boekillustraties waren die voor "The Arabian
Nights" en "Don Quixote". Zeker nog tot 1914
werd hij studenten tot voorbeeld gesteld door
docenten uit de kunstwereld. Onder zijn vele
bewonderaars bevonden zich Aubrey
Beardsley en Vincent van Gogh.

Boyd Houghton speelde een leidende rol in de
opleving van de houtgravure als illustratie in de
jaren rond 1860-1875, toen een nieuwe gene-
ratie artiesten de beperkingen van het medium
overwon. Hij was als artiest een zogenaamde
'idyllist', maar werd sterk beïnvloed door de
idealen van de prerafaëlieten.

De Idyllic School (ook bekend als de Idyllists)
was een 19e eeuwse beweging van Britse
schilders en illustratoren, van wie het werk een
combinatie was van elementen van sociaal
realisme en idealisme. De prerafaëlieten waren
Britse kunstenaars die zich afzetten tegen de
academische kunst zoals die toen werd
voorgeschreven door de Royal Academy of
Arts. Zij wilden terug naar de eenvoud van de
kunstenaars vóór Raphaël, met eenvoudige
composities en een nauwkeurige, realistische
werkwijze. De beweging begon in 1848 met de
oprichting van de Pre-Raphaelite Brotherhood.
In Nederland inspireerden zij schilders als
Matthijs Maris, Antoon van Welie en Richard
Roland Holst.

Houghtons werk is te zien in onder andere het
Tate Britain en het British Museum in Londen,
het Ashmolean Museum in Oxford, het Fitz-
william Museum in Cambridge, het Museum of
Fine Arts in Boston en in privé-collecties over
de hele wereld. Houghton is vooral bekend om
zijn houtsneden, maar hij maakte ook
olieverfschilderijen en aquarellen. Die
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waren meestal gebaseerd
op eerder gemaakte hout-
sneden en hadden vaak zijn
vrouw en kinderen als
onderwerp. Hij schreef zelfs
gedichten, waarvan er enke-
le nog tijdens zijn leven zijn
gepubliceerd.

De intrigerende, realistische
en tegelijkertijd poëtische
gravures van Arthur Boyd
Houghton kunnen misschien
dienen als kleurplaten bij
een 1001 nacht project op
school, maar ze zijn ook
zonder dat soort toepassin-
gen de moeite van het
verkennen waard. Zelf ben
ik onder de indruk van de
mensenliefde en de emoties
die spreken uit deze illustra-
ties, terwijl ook er echte
actie in zit.

Boeken met de illustraties
zijn gemakkelijk te vinden bij
Britse antiquariaten en op
het Internet. George Landow
heeft voor ons 28 van
Houghtons 92 illustraties in
"Dalziel’s Arabian Nights'
Entertainments" gescand en
gepubliceerd op zijn website
"The Victorian Web". Wie de
plaatjes in hun oorspronke-
lijke context wil zien, kan
daarvoor terecht bij verschil-
lende archieven met e-
books, waar een nog steeds
groeiende verzameling 1001
nacht boeken te vinden is.
Links naar de boeken en
archieven zijn te vinden op
de 1001 Nacht Startpagina.

Judith Scheepstra

Bronnen:
The Victorian Web:
www.victorianweb.org
Wikipedia: www.wikipedia.org
Modernist Journals Project:
http://dl.lib.brown.edu/mjp/
Bob Speel website:
http://myweb.tiscali.co.uk/speel/
Robert Irwin - Visions of the
Jinn. Illustrators of the Arabian
Nights, The Arcadian Library,
978-0-19-959035-3 (2011)
www.1001nacht.startpagina.nl

http://www.victorianweb.org
http://www.wikipedia.org
http://dl.lib.brown.edu/mjp/
http://myweb.tiscali.co.uk/speel/
http://www.1001nacht.startpagina.nl
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n Agenda m

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 bellydan-
ce, een geweldige choreografie, modern neergezet.

Valse Noten

Start: Zondag 6 november 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 6 november 2011 om 15:30 uur
Locatie: ICOON Theater Amersfoort
Website: www.frontaal.com

Een mix van buikdans, Kongolese dans en wester-
se hedendaagse dans. Marie en Mouna zijn twee
boezemvriendinnen. Marie vindt de flapperende
buik van Mouna erg spannend en Mouna vindt het
heerlijk om met Marie te ravotten, te gibberen en
klieren. Heen-en-weer-logeren. Een eeuwig
verbond? In Valse Noten leren we twee
boezemvriendinnen kennen. In hun hechte
vriendschap delen ze een lach en een traan, tot ze
uiteindelijk ieder hun eigen weg gaan.

Workshop Verfijnde Hand- en Armbewegingen

Start: Zondag 6 november 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 6 november 2011 om 17:30 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
Kosten: € 45
Website: http://bellydanz.com

Tweede in de serie Zondagmiddagworkshops, met
als thema Verfijnde Hand- en Armbewegingen
(VTN2): leren gevoel uit te drukken met je handen
en verfijnde, vloeiende armbewegingen (bv
slangenarmen) te maken zonder veel inspanning.
Daarnaast oefeningen in timing en mooie
combinaties met passen en draaien.

Valse Noten

Start: Woensdag 9 november 2011 om 14:00 uur
Einde: Woensdag 9 november 2011 om 15:00 uur
Locatie: Wijkcentrum Het Klooster Rotterdam
Website: www.frontaal.com

Zie bij 6 november.

Workshops met Khalida

Start: Zaterdag 12 november 2011
Einde: Zaterdag 12 november 2011
Locatie: Amersfoort
Website: www.buikdansereskyria.com

Khalida komt op 12 november naar Amersfoort om
de kunst van isis wings te laten zien en een uitge-
breide workshop waarin isolaties en shimmies aan
bod komen. De workshops zijn geschikt voor alle
niveaus en sluiten aan bij de twee instructie dvd’s
die Khalida in augustus 2011 uitgebracht heeft.

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

Workshop Moorse dans (Spaans-Arabisch) met
Yazila. Oriëntaalse dans en Flamenco zijn verwante
dansvormen waarvan de bewegingslijnen grote
overeenkomsten vertonen. Een workshop vol
inspiratie en plezier, waarin een aantal verrassende
elementen van de Moorse dans wordt uitgediept.
Het programma zal bestaan uit: combinaties
/choreografie Zambra Mora, Rumba met waaier en
Berbers. Het wordt een pittige workshop met
temperamentvol Spaans, opzwepend Berbers en
Mysterieus Oriëntaals. De prijs € 42,50. Voor
catering wordt gezorgd. Informatie: Shahira-Linda,
tel. 06-12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl.

Valse Noten

Start: Zondag 13 november 2011 om 14:15 uur
Einde: Zondag 13 november 2011 om 15:15 uur
Locatie: Theater Zuidplein Rotterdam
Website: www.frontaal.com

Zie bij 6 november.

Mahdy Emara met klassiek Egyptisch

Start: Zaterdag 19 november 2011 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 19 november 2011 om 16:30 uur
Locatie: Omar Smids dance center
Kosten: € 35

Website: www.lalisa.nl

http://www.senadance.com
http://www.frontaal.com
http://bellydanz.com
http://www.frontaal.com
http://www.buikdansereskyria.com
mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://www.frontaal.com
http://www.lalisa.nl
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Mahdy Emara is een van de beste Bellydance
Master Teachers van de wereld. Hij komt uit Egypte
en is ook gespecialiseerd in originele Egypische
dansstijlen

The dancer and the stage

Start: Zaterdag 19 november 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 20 november 2011 om 18:00 uur
Locatie: Global DanceLab, Borgerstraat 112,
Amsterdam
Kosten: € 100

Met Valentina Lacmanovic: The Dancer And The
Stage (In Oriëntal dances) - Stage presence -
Relationship between the dancer and the stage -
Relationship between the dancer and the audience -
Staging a dance piece - Theatrality of movement
contact: valentinalacmanovic@gmail.com

De tao van de dans, workshop met Paula

Marissink

Start: Zondag 20 november 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 20 november 2011 om 17:00 uur
Locatie: Osher, Poortstraat 92 Utrecht
Kosten: € 60
Website: www.farouq.nl

Paula Marissink was een van de eerste buikdan-
seressen in Nederland. Sinds 10 jaar heeft ze zich
gespecialiseerd in shiatsu en healing tao. Healing
tao kan een ondersteuning zijn voor buikdans. In
deze workshop gaan we healing tao oefeningen
toepassen om de bewegingskwaliteit van de
buikdansbewegingen te verbeteren. Vanaf licht-
gevorderden niveau. Info: peterverzijl@planet.nl

Arabische ritmes op Darbuka spelen

Start: Zondag 20 november 2011 om 13:00 uur
Einde: Zondag 20 november 2011 om 16:30 uur
Locatie: Fluxus Dansstudio, Hof van Zaenden 65,
Zaandam
Kosten: € 40
Website: www.easternexperience.nl

Workshop darbukaspelen met Tariq en buikdansen
met Moulaya. Tariq gaat ons verschillende
Arabische ritmes leren spelen op de originele
Egyptische darbuka! Aan bod komen o.a. de ritmes
saaidi, maqsoum, baladi, ayyuob en karachi. Op
muziek met de gespeelde ritmes gaan wij
afwisselend spelen en dansen onder leiding van
Moulaya. Er is veel ruimte voor improvisatie en er
wordt persoonlijke aandacht besteed aan je
(heup)technieken. Laat je deze middag verleiden
door het meesterlijke spel van Tariq en kom zelf
spelen! Darbukas aanwezig op de workshop.

Workshop Dabkeh

Start: Zondag 20 november 2011 om 13:30 uur
Einde: Zondag 20 november 2011 om 16:30 uur
Locatie: De Dansvloer
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.nl/agenda

Workshop Dabkeh door Sharaf DarZaid uit
Palestina van [www.el-funoun.org]. Leer de basis-
beginselen van de Dabkeh van een danser/docent
die met deze dansvorm groot geworden is. Hij
studeert dit jaar in Utrecht en gaat in september
weer terug naar Palestina, dus grijp deze unieke
mogelijkheid! Het aantal plaatsen is beperkt. Kijk
voor actuele en uitgebreidere informatie op de
website of stuur vast een mailtje naar
ahlem@buikdans.nl

Valse Noten

Start: Zondag 20 november 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 20 november 2011 om 15:00 uur
Locatie: KIT Tropentheater Amsterdam
Website: www.frontaal.com

Zie bij 6 november.

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.
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
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Oriëntaalse dans met een sluier, ook op muziek van
Hossam Ramzy. De muziek is van zijn nieuwe cd.
De kosten: € 80,- per workshop. Beide workshops
samen € 150,-. Voor catering tijdens de workshops
wordt gezorgd. Shahira-Linda, mobiel 06-12226454,
e-mail: l.plaizier@pzh.nl

Themaworkshop Sluierchoreografie

Start: Zondag 27 november 2011
Einde: Zondag 27 november 2011
Locatie: Kolder en Co, Timpweg 3, Groningen
Kosten: € 28
Website: www.artofbellydance.nl

Thema workshop Oriëntaals Egyptische Dans
Sluierchoreografie door Leana

Saidi Workshop

Start: Zondag 27 november 2011 om 12:30 uur
Einde: Zondag 27 november 2011 om 16:00 uur
Locatie: Laetana`s Bellydance World, Hoogstraat
105A 5615 PB Eindhoven
Kosten: € 40,-
Website: http://laetana.com

Een Saidi workshop met technieken,
danscombinaties en een choreografie. Kosten 40,-
incl. thee en versnaperingen.

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.

Shisha Party

Start: Zondag 27 november 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 27 november 2011 om 18:00 uur
Locatie: Alhambra utrecht
Kosten: € 10.00
Website: www.yazila.nl

Oriëntaalse danssalon in loungesfeer in het Al
Hambra de sprookjesachtige studio van 1001
nacht.Optredens: Amira-Pieter-Anissa el balad-
Hajar-Yazila-Adriana-dansensemble Al Hambra -
Bollywood e.a. Dj-Bazar-Massage-Shisha s-

Perzische mezze. Een onvergetelijke
onderdompeling in 1001 nacht. Reserveren
noodzakelijk

Workshop Verfijnde Buikbewegingen

Start: Zondag 27 november 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 27 november 2011 om 17:30 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
Kosten: € 45
Website: http://bellydanz.com

Derde in de serie zondagmiddagworkshops, met als
thema Verfijnde Buikbewegingen (VTN3): De
oriëntaalse buikbewegingen geven je een goede
energie in je buik en versterken je zelfbewustzijn.
Een ontspannen, maar energieke buik maakt o.a. je
heupbewegingen krachtiger. In deze buikworkshop
leer je een rijke scala aan oefeningen en
bewegingen: moeiteloos buikrollen, maar ook
verschillende soorten buikshimmies, -tikken,
buikachtjes, etc. Daarnaast bijzondere combinaties
met andere bewegingen.

Valse Noten

Start: Zondag 27 november 2011 om 15:00 uur
Einde: Zondag 27 november 2011 om 16:00 uur
Locatie: Theater Dakota Den Haag
Website: www.frontaal.com

Zie bij 6 november.

Nesrin Topkapi-special, workshop met Farouq

Start: Zondag 4 december 2011 om 13:30 uur
Einde: Zondag 4 december 2011 om 16:00 uur
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31 Utrecht
Kosten: € 35
Website: www.farouq.nl

Nesrin Topkapi is de grand old lady van de Turkse
buikdans. Ze mixt Arabische, Turkse en fantasie-
bewegingen en doet heel precies. In deze workshop
aandacht voor typische Nesrin-bewegingen en
combinaties waaronder haar fantasievolle arm- en
handbewegingen. Voor half-gevorderden tot
professionals. Info: peterverzijl@planet.nl

Buikdans Open Podium en Hafla

Start: Zaterdag 10 december 2011 om 18:00 uur
Einde: Zaterdag 10 december 2011 om 23:00 uur
Locatie: Kinrooi Belgie
Kosten: € 5
Website: www.julia-blanche.com
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Open Podium, henna artieste, bazaar, sterren uit
Nederland en veel meer… Tickets € 5 in advance
€ 6 ‘on the night’ Kinderen 0-6 gratis. Info: julia-
blanche@hotmail.com +32 (0) 89 255815 +32 (0)
488 408056 +31 (0) 629810146 1,2 of 3 keer
dansen! Kinderen, volwassen, groep, solo, duo…

Spiraal (moderne sufidans)

Start: Zaterdag 17 december 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 18 december 2011 om 18:00 uur
Locatie: Globaldancelab, Borgerstraat 112,
Amsterdam
Kosten: € 110
Website: www.globaldancelab.nl/agenda.php

Whirling and spiral techniques - Situating whirling
dance in historical and geographical frame - Sufism
and whirling - Contemporary view on whirling -
Creativity through whirling. For further information,
payment details and registration please contact
valentinalacmanovic@gmail.com Tel: 0616333820

Shimmy-workshop

Start: Zondag 18 december 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 18 december 2011 om 17:30 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
Kosten: € 45
Website: http://bellydanz.com

Vierde in de serie zondagmiddagworkshops
Verfijnde Techniek, met als thema 1001 Shimmies!
(VTN4): Er bestaan waarschijnlijk minstens zoveel
soorten shimmies als er spieren in je lijf zijn... In
deze workshop behandelen we er heel veel: heup-
schouder- bekken- buik- bil- en borstshimmies. En
natuurlijk ook de nieuwe arrowshimmies! Een
verrijking voor je uitdrukkingsmogelijkheden als
danseres en een heerlijke massage voor je lijf.

Abdallah en De Gazelle van Basra (ballet)

Start: Zondag 25 december 2011 om 14:00 uur
Einde: Woensdag 28 december 2011 om 22:00 uur
Locatie: Lucent Danstheater, Den Haag
Website: www.ddddd.nu/productie.php?page=104

De Dutch Don’t Dance Division brengt - in
coproductie met Holland Dance en het Lucent
Danstheater- met de kerstdagen een Oosters
sprookje Abdallah en De Gazelle van Basra. Zie
Raqs wa Risala 20.

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: Lady moonlight tel.070-3450594

Baladi met Sena

Start: Zaterdag 14 januari 2012 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 28 januari 2012 om 16:30 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 37,50 per keer

Korte workshopserie baladi met Sena. Bel voor info:
tel.0181318728 of Lady Moonlight, tel. 070-3450594

Workshop Ghawazee

Start: Zondag 29 januari 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 29 januari 2012 om 18:00 uur
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de
Wielelei 65
Kosten: € 50
Website: www.buikdans.net

Karin van der Knoop (Lady Moonlight) is te gast bij
Amana Dance Theatre. Ze neemt ons mee voor een
boeiende ontdekkingsreis naar het zuiden van
Egypte om ons in te wijden in de aardse dans van
de Maazin familie, de Egyptische Roma
danseressen.

Buikdansvakantie naar India

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

Sita Dance presenteert deze buikdansvakantie in
India! 18 maart - 30 maart 2012 (Gangaur Festival)
Dansen in de Indiase zon en ondertussen genieten
van de warmte van de Indiase mensen en het heer-
lijke Indiase eten! Geniet van de perfecte combina-
tie van het cosmopolitische Mumbai en van de “City
of lakes” Udaipur in Rajasthan. Met Bollywooddans
en dansen en dineren in oude paleizen en huizen.
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