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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Als buikdanseressen gaan samenwerken, gebeuren er 
mooie dingen. Zo konden wij in april van dit jaar genieten 
van de voorstelling van "Godinnen, de Godin in elke vrouw 
en de vrouw in elke Godin". Een meeslepende vertelling 
met vier danseressen, een doordacht decor, video- en 
lichteffecten, speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde 
muziek en zelfs een programmaboekje. Artistiek leider en 
danseres Mariska Assink vertelt hoe de voorstelling tot 
stand is gekomen. 
 
Ook op een meer bescheiden schaal kan samenwerken 
heel bevredigend zijn. De zeven danseressen van de groep 
Sense of Bellydance leren van elkaar, vervangen elkaar als 
dat nodig is en dansen samen in wisselende groepen. 
 
Dat niet alle danseressen even collegiaal zijn, weten we, 
maar dat er ooit een moord zou worden gepleegd, had 
niemand verwacht. Gelukkig gaat het hier over fictie, niet in 
een voorstelling, maar in het eerste boek in een serie 
buikdans moordmysteries. 
 
Vera van den Berghe is één van de buikdanseressen van 
het eerste uur in de Lage Landen. Als drijvende kracht 
achter het Amana Dance Theatre heeft ze zo haar eigen 
mening over buikdans als podiumkunst. In een interview in 
dit blad vertelt ze verder onder meer over haar 
belangstelling voor dansen uit de Maghreb en over de 
relatie tussen buikdans en erotiek. 
 
Van de sluierdansen in de oriëntaalse dans wordt altijd 
gezegd dat die uit de Verenigde Staten afkomstig zijn. Dat 
blijkt niet helemaal waar: ook de oude Grieken konden er 
wat van. In dit nummer van Raqs wa Risala gaan we op 
zoek naar sluierdansen in het rijk van Alexander de Grote. 
 
Veel leesplezier. 
 

Judith Scheepstra 
Hoofdredacteur 
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n Onze auteurs m 
 

 
 

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

 
 

Gerie den Besten 
“Rond 1985 heb ik mijn eerste stappen in de buikdanswereld gezet: een 
optreden van Paula Marissink, de eerste rai band in de Melkweg en een 
privé buikdansles. Inmiddels heb ik aan veel vrouwen wekelijks les 
gegeven en optredens en workshops verzorgd. In Zeist werk ik ruim tien 
jaar mee aan oriëntaalse dansmiddagen voor vrouwen met verschillende 
culturele achtergronden”. Website: www.buikdansenutrecht.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, in 2010 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.facebook.com/ron.hey.587 en 
www.youtube.com/TheRonnos ”. 
  
 

 

Judith Scheepstra 
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 haar hart verpand aan de oriëntaal-
se dans. Als amateur danseres is zij te zien op het podium en op locatie. 
In 2002 startte ze met de website www.buikdans.startpagina.nl en later 
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 en 
hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen? 
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n Buikdans als artistiek vervullende weg m
 
Wat betreft de buikdans is Vera van den Berghe één van de mensen van het eerste uur in de 
Lage Landen. Ze is de drijvende kracht achter het Antwerpse Amana Dance Theatre. Door haar 
tientallen jaren durende ontdekkingstocht heeft zij een grote ervaring opgebouwd en kan ze op 
een diepzinnige en eigenzinnige wijze filosoferen over de oriëntaalse dans. 
 

Hoe ben je met buikdans in aanraking 
gekomen? 
Van kinds af aan wilde ik liefst toneelspelen en 
dansen, maar veel gelegenheid was er niet in 
mijn omgeving, buiten ‘dictie en voordracht’ en 
wat jazz ballet. Aan de universiteit begon ik 
met Afrikaanse dans en kon ik eindelijk acteer-
lessen nemen. Na mijn studie sociale weten-
schap nam ik er een jaar theaterwetenschap 
bij. Dat was meteen ook de vonk om een eigen 
politiek-feministisch theatergroepje op te 
richten, dat 20 jaar actief is geweest. 
 
Tijdens dat jaar Theaterwetenschap (in 1984) 
ging ik vrij toevallig naar een workshop bij 
Aziza Gizeh in Leuven. Zij was toen (bij mijn 
weten) de enige danseres/lesgeefster in 
Vlaanderen. Ik vond het heel leuk en heb 
uiteindelijk een kleine vijf jaar bij haar les 
genomen. Ik begon ook workshops te volgen, 
voornamelijk in Nederland, waar buikdans al 
veel meer bekend was. Zo kwam ik terecht bij 
onder anderen Shahrazad, Zaza Hassan en 
Leila Haddad. Op het einde van de jaren 80 
begon ik zelf les te geven. 
 
Wie waren en zijn je inspiratiebronnen? 
Bijna alle leermeesters die ik bewonder 
hebben ook een theaterachtergrond en hebben 
een visie op kunst en cultuur die de buikdans 
overstijgt.  
 
De dans heeft me echt geraakt toen ik 
workshops ging volgen bij Suraya Hilal in 
Amsterdam. Het was helemaal anders dan wat 
ik tot dan had gezien en gedaan, het was op 
een bepaalde manier veel eenvoudiger, ging 
meer naar de essentie, ik vond het erg 
interessant. Toen ik kort nadien een 
compilatie-video zag van haar voorstellingen 
was ik helemaal verkocht: concerten met 
fantastische live muziek, theaterbelichting en 
een artieste die ver uitsteeg boven kitsch en 
uiterlijk vertoon. Die video heeft een enorme 
impact gehad, ik begon buikdans te zien en te 
voelen als een artistiek vervullende weg, als 
een taal waarmee ik me kon uitdrukken en het 
theater in gaan. 
 
Gedurende een jaar of twee heb ik zoveel 
mogelijk workshops van Suraya en haar 
collega Anne Ashcroft gevolgd. Ik was ook op 

 
 
haar Summerschool in Winchester. Ik heb er 
ontzettend veel geleerd over muziek, 
improviseren, dansen vanuit je centrum en 
verticale as en verschillende stijlen en emoties 
horen in de muziek en tot uitdrukking brengen 
in je dans… 
 
Na een tijdje begon Suraya met een docenten-
opleiding. Dat ik niet werd uitgenodigd deed 
een beetje pijn, maar was ook mijn redding, 
denk ik. In die opleiding zag je steeds meer het 
‘raqs sharqi fundamentalisme’ groeien, bijna 
meer bij de docenten dan bij Suraya zelf. Voor 
degenen die het niet gekend hebben: het 
woord bellydance en al wat er mee geasso-
cieerd was werd taboe: splitten in rokken, blote 
buiken, het lichte entertainment en uiteindelijk 
alle sensualiteit. Er ontstond een breuk tussen 
de 'raqs sharqi' danseressen en alle anderen. 
Zelf ben ik afgehaakt toen ik op een workshop 
in Brussel terecht kwam tussen twintig 
danseressen die allemaal precies dezelfde 
kledij droegen en waar ik door hen én door 
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Suraya straal genegeerd werd. Maar ik blijf 
haar wel een groot artieste vinden en één van 
mijn belangrijkste inspiratiebronnen. 
 

 
 
Ik heb ook het grote geluk gehad om uitgebreid 
te leren van Nelly Mazloum. Nelly was een 
Egyptische danseres en toen (begin jaren 90) 
al in de zeventig jaar oud. Ze woonde met haar 
dochter in Griekenland. Zij was als docente al 
redelijk bekend in Duitsland en op een bepaald 
moment was er een workshop in Brussel. Zij 
gaf heel technisch les en eiste grote discipline, 
maar ze gedroeg zich ook als een komische 
diva en bracht ons enorm aan het lachen. Na 
alle ernst van Suraya was dat heel bevrijdend.  
 
Bij Nelly heb ik veel workshops gevolgd en ik 
ben twee maal naar haar zomerstage in Grie-
kenland getrokken. Als klassiek geschoolde 
danseres gaf zij ons elke ochtend uitgebreide 
klassieke opwarming aan de barre, er was 
bewegingsleer met buikdanstechniek, we 
kregen les in de verschillende buikdans-
stijlen…het was erg ‘volledig’. Het allergrootste 
verschil met Suraya was dat Nelly tijdens die 
zomerstages ieders persoonlijke coach werd. 
Werkelijk elke danseres kreeg persoonlijk 
advies en commentaar, en Nelly’s psycho-
logisch inzicht was fenomenaal. Zij doorzag je 
gewoon, ze zag in je dans jouw essentie, jouw 
angsten en beperkingen en je mogelijkheden. 

Dat heeft me diep geraakt en me als artieste 
erg gevormd. 
 
De Algerijnse danser El Hadi Cheriffa en de 
muziek- en dansworkshops van de vereniging 
Maqam in Lille hebben ook een diepe indruk 
nagelaten, niet in het minst omdat alle lessen 
begeleid werden door levende muziek en er 
veel uitwisseling was tussen muziek- en 
dansstudenten. Daar heb ik de traditionele 
dansen van Marokko, Algerije en Tunesië leren 
kennen, en ook al bleef Egyptische buikdans 
heel lang ‘mijn ding’, sinds enkele jaren zijn de 
Maghrebdansen weer helemaal terug in mijn 
danswereld. 
 
Ook Wendy Buonaventura en Leila Haddad 
heb ik altijd erg inspirerend gevonden, als 
persoon en als artiest. 
 
Amel Tafsout, een Algerijnse die vandaag in 
de USA woont, doceert hoofdzakelijk dansen 
uit de Maghreb, maar geeft ook sound healing 
en trance/wervel sessies vanuit haar Algerijnse 
en Sufi achtergrond. Workshops bij Amel zijn 
altijd intense ervaringen, en ik hoop er nog 
veel te mogen meemaken. 
 
Verder haal ik heel veel inspiratie uit reizen: 
verdwalen in landschappen, oeroude culturen 
opsnuiven en contact met de bevolking.  
 
Je beschrijft buikdans als erotische kunst 
met de buik als middelpunt. Hoe geef je dit 
weer in de praktijk?  
Voor mij zijn kunst en erotiek niet onverenig-
baar. Dans is erg lichamelijk, nog meer dan 
theater. Ik zie buikdansen als een erotische 
kunst, elk dansmoment is voor mij een 
erotische beleving in de meest brede zin. Ook 
als ik mag kijken naar een buikdanser of 
buikdanseres die met volle sensualiteit durft 
dansen vind ik dat heel erotisch. Toen ik met 
buikdansen begon was dat voor mij een echt 
thuiskomen in mijn lichaam, gaan rusten in 
mijn bekkenbodem. Hoe heerlijk is het om 
bezield te bewegen met al je zintuigen open, 
de sensualiteit te voelen van je voeten die zich 
neervlijen op de aarde, je huid te laten strelen 
door de lucht, het simpelweg genot vinden in 
(het bewegen van) je lichaam. Dat genot, dat 
je in je eigen dans vindt, delen met een publiek 
of andere dansers is volgens mij essentieel in 
buikdans. En al gaat buikdans heel erg over ‘je 
laten zien’, de dans heeft weinig te maken met 
het behagen van je publiek, of met een 
verleidingsdans. Maar dát is moeilijk uit te 
leggen. Als feministe wil ik geen seksobject 
maar een sekssubject zijn, een persoon en 
geen voorwerp, maar wél een seksueel wezen.  
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Ik heb er geen enkel probleem mee dat 
mensen me na een optreden zeggen dat ze 
het heel erotisch vonden, dat vind ik zelfs een 
compliment. Maar als ze denken dat er na het 
optreden nog een ‘extraatje’ zal volgen, dan 
hebben ze mijn dans gezien als verleidings-
dans. Gek genoeg heb ik dat soort ‘perceptie-
misverstanden’ alleen met Europese mannen 
meegemaakt. Arabische mannen schijnen over 
’t algemeen meer te kunnen genieten van een 
buikdansoptreden, zonder al die extra 
verwachtingen. 
 
Ik ga ook graag een dialoog aan met dat 
onvatbare van buikdans, het ‘niet-in-een-hokje-
te-plaatsen’ aspect. Het entertainende, het 
lichte, het erotische, het spirituele, het 
kitscherige, het artistieke… het zit er allemaal 
in en ik denk niet dat je kunt zeggen: voor mij 
is het louter kunst, of zelfs louter entertain-
ment. Het zit er allemaal in, het ene kan niet 
zonder het andere. Als je er één deeltje 
uithaalt wordt de dans steriel, verliest zij 
diepte. 
 
Jullie hebben met Amana Dance Theatre 
gekozen voor artistieke, culturele en 
vrouwelijke essentie van de buikdans bóven 
de entertainende functie. Hoe uit zich dat? 
In mijn lessen vertrek ik altijd vanuit een 
artistiek en spiritueel kader. Dat begint bij 
techniek, in een andere beeldtaal noem ik dat 

‘aarding’. Met techniek bedoel ik niet zozeer 
buikdanscombinaties of werken met attributen. 
Ik vind het veel belangrijker dat mensen een 
beeld krijgen over hun eigen lichaam, het leren 
kennen en gebruiken, een idee krijgen over 
verticale en horizontale as, over doorstromen 
van bewegingsenergie, over richting en kwali-
teit van beweging, over centreren en verlengen 
of uitstralen, over ruimtegebruik en projectie in 
de ruimte dan dat ze veel ‘trucjes’ leren. 
 
Veel vrouwen zijn vervreemd van hun lichaam 
en het terug leren wonen in je lijf, leren voelen 
met je lijf, leren luisteren met je lijf is misschien 
wel het hoofddoel van mijn lessen. Buikdans 
en buikdanstechnieken zijn een taal waarin we 
kunnen ‘thuiskomen’. Door buikdans te 
verinnerlijken kun je je essentie ermee gaan 
uitdrukken. 
 
Een ander en even belangrijk aspect dat in 
mijn lessen speelt is het luisteren naar en je 
overgeven aan muziek, je overgeven ook aan 
je eigen dans: improviseren dus. Dat heeft heel 
veel te maken met het loslaten van je ego, de 
controleur in je hoofd die je dikwijls kleinhoudt. 
 
Ten slotte vind ik ook het culturele aspect heel 
belangrijk. Ik ben een grote fan van Egypte en 
Egyptische dans en voor mij is die link van 
buikdans met haar geschiedenis essentieel. Hij 
voedt mijn dans en mijn lessen. 
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Je nodigt vrouwen uit hun grootsheid te 
ontdekken. Wat moeten wij ons daar bij 
voorstellen? 
‘Grootsheid’ noem ik het moment dat je ego 
wegvalt, dat je helemaal helder en gecon-
centreerd bent, dat je zintuigen openstaan en 
je tegelijkertijd verbonden bent met alle dingen 
en mensen om je heen en met een hoger iets - 
noem het inspiratie -, dat je helemaal in het 
hier en nu en in je lichaam bent, dat je 
gedachten en emoties op de achtergrond 
verdwijnen, zodat er binnenin een gevoel van 
stilte en ruimte ontstaat en je helemaal je 
essentiële zelf wordt. Soms noem ik het ook 
goddelijkheid, artisticiteit of genialiteit. 
 
Mijn weg daarin is buikdans, en via de 
danslessen hoop ik de leerlingen iets van deze 
ervaringen mee te geven, hen te laten voelen 
dat ze meer zijn dan hun dagelijkse zelf, dat er 
in elk van hen een godin schuilt. Maar dat 
betekent niet dat mijn lessen zweverig of 
zwaar op de hand zouden zijn, integendeel: de 
weg naar de kunst is er één van zweet en veel 
gelach. 
 
Hoe sta je tegenover het begrip authenticiteit 
in relatie met buikdans? 
Ik ben erg geïnspireerd door de feministische 
filosofe Luce Irigaray en haar ‘differentie-
denken’. Zij stelt dat wij altijd geneigd zijn om 
alles wat ‘anders’ is, direct te herinterpreteren 
en definiëren als ‘niet-verschillend’ (van 
onszelf, onze cultuur…) waardoor we die 
andere persoon of cultuur niet erkennen als 
écht anders. In de buikdanswereld vind ik dat 
er over het algemeen heel snel ‘toegeëigend’ 
wordt: we leren een saaidi stokdans, schaffen 
ons de stok en bijpassende garderobe aan en 
denken dat we saaidi kennen. Dat is een weg 
van uiterlijkheden, van kostuums en pasjes die 
meestal weinig boeiends oplevert. Het is een 
val die ik zoveel mogelijk probeer te vermijden, 
door open te blijven, vanuit een goed besef wie 
ik zelf ben en uit welke cultuur ik kom. 
 
Ik houd enorm van de Egyptische dans en 
cultuur en na al die jaren is er een behoorlijke 
intuïtie en aanvoelen van wat klopt in mijn 
cellen gekropen. Maar ik koester mijn 
verwondering en nieuwsgierigheid, blijf zoeken 
en tasten naar dat ándere, en probeer ermee 
in dialoog te treden. Dát is voor mij 
authenticiteit: weten wie je zelf bent en je het 
andere niet toe-eigenen maar er eerlijk van uit 
jezelf mee omgaan. Het is ook geven en 
nemen: in mijn ervaring wordt het in Egypte 
bijvoorbeeld erg geapprecieerd als je hen niet 
probeert te kopiëren, maar er ook je eigenheid 
laat zien. Om die reden vind ik zelf tribal dance 

minder interessant, ook al worden er technisch 
en beeldend hele mooie dingen gerealiseerd. 
Maar in tribal is die link met de andere cultuur 
doorgesneden, het gaat toch vooral om de 
eigen fantasie.  
 

 
 
Door mij open te stellen voor een andere 
cultuur word ik geraakt in mijn wezen, het 
verandert mij, stelt mijn zekerheden in vraag 
en dat boeit mij enorm. 
 
Welke dansen brengen jullie voor het 
voetlicht? 
Na al die jaren ben ik nog altijd niet klaar met 
Egypte; ik blijf nieuwe dingen ontdekken. In 
mijn lessen en optredens gebruik ik nog steeds 
hoofdzakelijk Egyptische dansstijlen en 
muziek. Ik houd van de volksstijlen zoals 
baladi, shaabi en saaidi, maar ook de 
klassieke stijl vind ik heerlijk. 
 
De laatste jaren ben ik mij ook steeds meer 
gaan verdiepen in de dansen uit de Maghreb, 
Marokko, Tunesië, Algerije. Het voordeel van 
deze dansen is dat ze veel meer dan buikdans 
behoren tot de volkscultuur en heel weinig in 
het keurslijf van de showbusiness zijn terecht 
gekomen. Ook daar probeer ik, voorbij de 
kostuums en de pasjes, op zoek te gaan naar 
de spirit van de verschillende dansen.  
 
De lessen Maghrebdans zijn een bron van 
grote vreugde, voor mezelf en de leerlingen. Er 
zit een directe levensenergie in die aan iets 
diepers in onszelf raakt, voorbij de dringende 
wens om sierlijk en mooi te zijn die toch wel in 
buikdans zit. En tegelijkertijd vind ik sommige 
Maghrebdansen veel verfijnder dan buikdans. 
 
Kun je iets meer vertellen over Amana 
Dance Theatre? 
Ik ben oprichter, bezielster en drijvende kracht 
van ADT, maar wij zijn een ‘vereniging zonder 
winstoogmerk’, vergelijkbaar met een stichting 
in Nederland. In de artistieke kern van onze 
groep zitten Philip Demeester, mijn partner, 
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kunstfotograaf en theaterregisseur, en de 
danseressen Karla Van der Gucht en Hilde 
Vandingenen. Karla is mijn ‘optreedvriendin’: 
we gaan vrij vaak samen optreden en het is 
een plezier om samen te dansen. Hilde woont 
in Leuven en gaf daar tot vorig jaar ook 
buikdansles, zij heeft een buitengewoon 
muzikaal gevoel en het is jammer dat we door 
de afstand en haar werk als onderwijzeres niet 
méér samen kunnen dansen. Elk jaar proberen 
we met ons vieren wel een performance te 
maken, eventueel samen met een aantal 
leerlingen. 
 
Wij zijn rond 1990 gestart in Leuven en hebben 
sinds 2001 een mooie dans-theaterstudio in 
Antwerpen waar we cursussen en workshops, 
buikdans-salons en voorstellingen organiseren. 
 
Via onze voorgeschiedenis in het theater 
kregen we met onze voorstellingen toegang tot 
een door de overheid gesubsidieerd 
optreedcircuit, dat ‘bijzondere doelgroepen’ 
heet. Daar horen asielcentra, psychiatrische 
ziekenhuizen, woon-zorg centra en 
gevangenissen bij. Zo hebben we een aantal 
jaren opgetreden in bijna alle gevangenissen in 
Vlaanderen en Brussel, meestal voor mannen, 
enkele keren ook in de vrouwengevangenis. 
Dat waren heel bijzondere ervaringen en ik 
deed dat erg graag. De gedetineerden met 
Noord-Afrikaanse of Turkse roots genoten 
enorm van dans en muziek uit ‘hun’ cultuur - 
dikwijls zongen ze alle liedjes mee -, en 
natuurlijk werd er door de meeste 
gedetineerden uitbundig gereageerd op blote 
vrouwenbuiken en sensuele dansen, maar wat 
hen (en ons) het meeste raakte was toch de 
communicatie. Als je echt voor hén danste en 
oogcontact maakte waren ze ongelooflijk 
dankbaar. 
 
Oogcontact is ook heel belangrijk bij onze 
optredens voor hoogbejaarde en demente 
bewoners van woon-zorgcentra. Je ziet ze 
soms echt opfleuren wanneer je letterlijk en 
figuurlijk dichtbij komt. 
 
Amana Dance Theatre wil met buikdans iets 
géven aan publiek, en dansen voor mensen 
die het moeilijk hebben is heel vervullend 
 
Is buikdans geschikt voor theater?  
Het Amana Dance Theatre is ontstaan binnen 
een theatervereniging, waar buikdans stilaan in 
onze, voorheen meer tekstgerichte, voorstel-
lingen insloop. Zo creëerden we bijvoorbeeld 
‘de verliefde wolk’, naar een sprookje van de 
Turkse dichter Nazim Hikmet. Buikdans was in 
die voorstelling een deel van de vertelling. Wij 

maakten theatervoorstellingen waar de dans 
een hoofdrol kreeg, eerder dan buikdansvoor-
stellingen met theatrale insteek. ‘Hafla’ in 
1996, en ‘Masmoudi’ in 1998 waren dan weer 
wel echte buikdansvoorstellingen. De 
danseressen hadden elk een ‘karakter’ en de 
dansen toonden situaties of relaties tussen 
hen. Die voorstellingen hadden veel succes, 
ook bij een Egyptisch-Arabisch publiek, zij 
genoten erg van die theatraliteit. 
 
Buikdans en theater: het blijft een moeilijke 
oefening. De gelaagdheid, zowel op dans-
technisch als op inhoudelijk vlak, die je bij 
hedendaagse dansvoorstellingen kunt zien, is 
bij buikdansvoorstellingen toch veel beperkter. 
Het blijft zoeken naar een evenwicht tussen de 
absolute vrijheid van beeld en beweging die 
toch bij dans hoort en de (culturele) eigenheid 
van buikdansen. Met de jaren twijfel ik steeds 
meer of buikdans wel een volwaardige podium-
kunst kan zijn. Internationale theatershows als 
Belly Dance Superstars kan ik echt geen kunst 
vinden, met alle respect voor de kunde van 
dansers en hun entourage, voor mij is dat puur 
commercieel entertainment. 
 
Hoe zie je de ontwikkeling van de 
oriëntaalse dans vandaag de dag in het 
Westen? 
Het is voor ons vandaag heel moeilijk, om niet 
te zeggen onmogelijk, geworden om te overle-
ven met buikdans alleen. Er is gewoon veel 
minder belangstelling. Dat het een algemeen 
verschijnsel is, is ook een troost, het ligt dus 
niet aan ons. Er is ook wel iets goeds aan, 
want alleen de echt gepassioneerden en 
doorzetters houden vol en daardoor verhoogt 
de gemiddelde kwaliteit.  
 
Los daarvan zijn er de laatste jaren naar mijn 
aanvoelen erg veel festivals en wedstrijden. 
Misschien omdat er zo weinig optreedgelegen-
heid is en er in de buikdanswereld een grote 
behoefte is om op echte podia te kunnen 
staan. Op zich is het goed dat er hard gewerkt 
wordt aan podium-buikdans, anderzijds wordt 
het toch een beetje een artificieel wereldje van 
buikdans-voor-buikdanseressen, en in het 
beste geval hun familie. Blijkbaar is er nog heel 
weinig belangstelling voor buikdans bij het 
‘gewone’ publiek.  
 
Van wedstrijden houd ik niet, noch om mee te 
doen, noch om te kijken. Ik kan erg genieten 
van een goede buikdansperformance, maar 25 
danseressen die elk hun ding komen doen op 
een ‘gala-show’ vind ik meestal uiterst 
vermoeiend en saai. Ik houd meer van één 
vaste groep dansers die een theatrale  
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voorstelling brengen, met een verhaal, thema’s 
of een spanningsopbouw en interactie tussen 
de dansers. Maar dat is gewoon mijn 
persoonlijk gevoel, het is geen waardeoordeel. 
 
En verder is het in buikdansland niet anders 
dan in andere kunstdisciplines: er is kwaliteit 
en er is gebrek aan kwaliteit; er is succes en 
gebrek aan succes. Beide hangen niet altijd 
samen: sommige heel zwakke dansers slagen 
er in om overal te verschijnen, sommige 
fantastische dansers blijven fantastisch zijn in 
hun kleine hoekje van de wereld en worden 
nooit gevraagd. Dat is jammer, maar zeker in 
deze tijd is talent voor public relations en 
multimedia even belangrijk als goed dansen of 
lesgeven. 
 
Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
Ik ben nu 54 jaar oud, ongeveer 30 jaar aan 
het buikdansen en mijn liefde voor de dans en 
de Noord-Afrikaanse cultuur verdiept zich nog 

altijd. Ik ben een dansdocent in hart en nieren 
en kan me niet voorstellen dat ik daarmee zou 
stoppen. Doordat buikdansen vandaag niet 
meer hip is, moeten we ons wel wat 
aanpassen. Zo zal Amana Dance Theatre op 
het einde van dit seizoen haar eigen prachtige 
dansstudio in Antwerpen verlaten omdat het 
financieel niet meer haalbaar is. Jammer, maar 
door het loslaten van onze vaste stek komt er 
ook ruimte voor nieuwe dingen, ik blijf 
optimistisch.  
 
Onlangs ben ik ook Nia-teacher geworden. Nia 
is holistische fitness op blote voeten met heel 
interessante bewegingsconcepten, die prima 
aansluiten bij buikdans. Door Nia heb ik veel 
energie teruggevonden die na al die jaren toch 
wel wat begon uit te doven. Het bruist dus 
weer. 
 
Peter Verzijl 
(Foto’s © Philip Demeester)
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n Concurreren of samenwerken? m
 
Buikdanseres of buikdanslerares is een solistisch beroep. Veel in je eentje moeten doen en 
uitzoeken is inherent aan het vak. Soms hoor je over danseressen die bewust alles alleen doen. 
Ze hebben geen contact met andere danseressen, wisselen geen optredens uit, proberen koste 
wat het kost hun eigen leerlingen bij zich te houden, want ze zouden eens naar een andere 
lerares gaan! De angst voor concurrentie en niet de liefde voor de dans houdt hen gaande. Zo 
wordt het beroep van buikdanseres niet alleen een solistisch maar ook een eenzaam vak. Hoe 
anders en leuker het kan bewijst de groep Sense of Bellydance. Gerie den Besten gunt ons een 
kijkje achter de schermen. 
 

 
 
Sense of Bellydance bestaat uit zeven danse-
ressen uit de regio’s Utrecht-Gooi, Amersfoort 
en Amsterdam: Roos Belinfante, Rosanne 
Pouw (Kyria), Marjan Kleinen (Sadiya), Nansi 
Lande, Ellen Lens, Germaine Winckels 
(Isandria) en Gerie den Besten (Hadyr).  
 
Rood feest 
Na de optredens, het eerste gedeelte van 
Buikdansfeest ROOD in Zeist op 12 april 
jongstleden, sta ik met de microfoon in mijn 
handen op het podium om iedereen te 
bedanken. Ik kijk achterom en zie 21 
danseressen en één danser gekleed in een 
scala aan rood gekleurde kleding. Rode jurken, 
rokken, heupsjaals, topjes, hesjes, pompons 
en andere vindingrijke accessoires. Rode 
rozen worden uitgedeeld. 
 
Tijd voor het tweede deel van het feest: 
iedereen op de dansvloer. Na een paar 
minuten staan de stoelen aan de kant en swing 

ik met bezoekers en danseressen op het 
nummer “Haoolek eh” van Mohamed Amar. 
Heel veel rode kleuren om me heen. De 
bezoekers hebben uitbundig het thema 
aangegrepen om gepaste kleding aan te 
trekken. Het enthousiasme en plezier zinderen 
anderhalf uur lang door de zaal. 
 
Unaniem verklaren we achteraf dat het een top 
feest is geweest. We hebben een grote 
variatie aan stijlen laten zien op het podium, 
zowel solo als in groepsverband. Buikdans met 
een moderne touch, met een vleugje 
burlesque, met theatrale elementen (ruzie 
maken, rozen) of in zwoele nachtclub sfeer, 
tribal fusion, ATS, Balkan pop, Russische 
zigeunerdans, Turks oriëntaals, filmdans. 
Zoveel variatie, deskundigheid en inzet. Of 
zoals het op onze website  
( http://senseofbellydance.wordpress.com ) 
staat: we hebben een schat aan ervaringen in 
huis en dat hebben we deze avond laten zien. 
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Het begin 
Ruim zes jaar geleden zijn we met vier 
vrouwen om de tafel gaan zitten om te kijken 
naar vormen van samenwerking.  
 
In wisselende samenstelling hebben we 
opgetreden op elkaars buikdansfeesten, op 
open podia, op straat, bij een verjaardag, bij 
een babyshower. We bieden strandfeesten 
aan en hebben een workshopweekend 
georganiseerd. De choreografieën maken we 
gezamenlijk of we leren een dans die door één 
van ons is gemaakt. 
   
Daarnaast delen we onze kennis en ervaring. 
Groepsleden dragen ideeën aan voor inter-
visiebijeenkomsten, waarbij een thema 
centraal staat. We wisselen ervaringen 
uit rondom lesgeven: wat doe je bijvoorbeeld 
als een leerling heel aanwezig is in je groep? 
Hoe bouw je je les op? Hoe leer je een shimmy 
aan of een camel? Door te overleggen helpen 
we elkaar om onze mening te vormen, hoe te 
reageren in moeilijke situaties en jezelf 
duidelijker te profileren als docente. Al doende 
merken we dat we veel met elkaar kunnen 
delen, zakelijke keuzes, maar ook persoonlijke 
verhalen. 
 
De gedachte achter onze groep is dat 
samenwerken veel zinvoller en leuker is dan 
concurreren. Natuurlijk zijn we allemaal 
buikdanseressen, maar we zijn zo verschillend 
in dansstijl en de activiteiten waarop we ons 
richten, dat we elkaar nooit in de weg zitten. Bij 
ziekte bellen we elkaar als er op het laatste 
moment een les overgenomen moet worden. 
Een aanvraag voor kinderfeesten of optredens 

voor basisscholen sturen we door naar de 
collega die daar ruime ervaring mee heeft. 
Regelmatig ontstaan er projecten met twee of 
drie personen, net wie er behoefte aan heeft 
en tijd kan vrijmaken.  
 
Stevig netwerk 
Er is een hecht samenwerkingsverband 
ontstaan uit liefde voor buikdansen en de inzet 
om een stevig netwerk te bouwen. Ieder zet 
haar specifieke skills in. Toen we begonnen 
met de groep danste Ellen bijvoorbeeld nog 
actief. Door ziekte kan dat niet meer, maar ze 
blijft wel betrokken. Zoals Ellen het zelf zegt: 
"Ik voel me nog steeds welkom en er is ruimte 
voor mijn passie, ideeën, ervaring en 
persoonlijke ontwikkeling. Mijn wens is om 
oriëntaalse dans meer toegankelijk te maken 
voor mensen met een fysieke beperking". 
 
Behalve dat we samen dansen ontplooien we 
ook nog andere activiteiten: we bouwen 
websites, promoten onze activiteiten online, 
knippen, plakken en monteren foto’s en 
filmpjes, ontwerpen en naaien kostuums, 
organiseren, dragen zorg voor een warme 
sfeer en leven mee met persoonlijke pieken en 
dalen. Inspireren, stimuleren, motiveren en 
elkaar uitdagen: we willen groeien als 
danseres en als individu. 
 
Alles opgeteld vormen we een kleurige, 
geurige, smeuïge, sprankelende en swingende 
groep: Sense of Bellydance. 
 
Gerie den Besten 
(Foto © Marinde Belinfante) 
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n Godinnen in première m
 
Op 19 april vond in de goed gevulde grote zaal van De Nieuwe Regentes in Den Haag de 
langverwachte première plaats van "Godinnen, de Godin in elke vrouw en de vrouw in elke 
Godin" met Mariska Assink als danseres en artistiek leider en Aisa Lafour, Jadira en Mena 
Leila als mededanseressen. 
 

 
 

Rode draad in de voorstelling is het verhaal 
over drie vrouwen die te rade gaan bij het 
Orakel (Mariska). De ene vrouw (Jadira) wil 
weten wat haar levenspad is. Ze zoekt in 
filosofieën, dogma’s en spirituele boeken. De 
ander (Mena Leila) rouwt om haar moeder en 
kan niet leven met de leegte die haar dood 
achterlaat. En de derde (Aisa Lafour) zit 
verstrikt in een liefdesrelatie en kan deze niet 
loslaten. Herkenbare worstelingen voor 
iedereen die dit zelf heeft meegemaakt.  
 
Het Orakel heeft geen oplossingen, maar 
verwijst de vrouwen naar de Godinnen. Zij 
helpen hen op weg om zelf de kwesties waar 
ze mee worstelen op te lossen, kortom om op 
zoek te gaan naar de Godin in zichzelf. De 
danseressen dansen behalve hun rol als vrouw 
ook een rol als Godin: Mena is de Godin van 
de Nacht en het Onderbewustzijn, Aisa de 
Godin van de Aarde, Jadira de Watergodin en 
Mariska de Godin van de Duisternis. 
 
Gedurende de voorstelling ontvouwt zich 
langzaam maar zeker het verhaal. Door de 

abstracte muziekkeuze, de lichtvoering, de 
kostuums, de visagie en de projecties wordt de 
sfeer van mystiek en droombeelden al snel 
neergezet en dit blijft ook zo. Als een onzicht-
bare ondersteuning voor het verhaal, maar ook 
voor de dans en het spel van de danseressen.  
 
Naar een andere wereld 
En wat een mooie voorstelling hebben we 
gezien, waarin de danseressen - mij althans - 
meevoerden, zelfs soms meezogen via beel-
den en muziek naar een andere wereld. De 
niet eenvoudige muziekkeuze, die niet direct 
houvast biedt als je doorsnee buikdansmuziek 
gewend bent, was een uitdaging in deze 
voorstelling. Er was muziek van Ravi Shankar, 
in samenwerking met Philip Glass, Mercan 
Dede, Fred Westra, Jamil Al Asadi, Ibrahim 
Tekbilek, Ruben van Rompaey en Myriam 
Fares en er is nog muziek live ingespeeld en 
ingezongen. Ik moest er even aan wennen. 
Maar misschien wel omdat hij veel vrijheid gaf 
om regelmatig uit het gangbare buikdans-
repertoire te stappen, was het uiteindelijk een 
goed uitwerkende keuze. 
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Er werd technisch goed gedanst, de choreo-
grafieën zaten knap in elkaar. Danstechnisch 
gezien was Mariska geweldig in haar virtuoze 
fusion dansen, waren Aisa Lafour en Mena 
Leila sterk in hun moderne bewegingsreper-
toire en was Jadira subliem in haar zachte 
vrouwelijke bewegingen. Deze zeer talentvolle 
danseres was wellicht de grote verrassing van 
deze productie. 
 
Zeggingskracht  
Wat de voorstelling een meerwaarde gaf was 
het sterke acteerwerk; de emoties bij de 
diverse dansen pasten naadloos in het geheel 
zonder dat er sprake was van overacting of 
overdreven drama. De emoties van de 
rouwende vrouw, de vrouw verstrikt in haar 
liefdesrelatie en de zoekende vrouw werden 
duidelijk herkenbaar neergezet, evenals hun 
bevrijdingsprocessen. De danseressen zijn 
overtuigende persoonlijkheden en kunnen 
allen een ruimte 'vullen'. Emotioneel 
hoogtepunt was de ontroerende dans van Aisa 
als Moeder Aarde die de rouwende Mena Leila 
ondersteunt en haar leert het verlies van haar 
moeder te accepteren en verder te gaan in 
haar leven. Met subtiele gebaren en 
zeggingskracht werd het proces van troost, 
steun en acceptatie al dansend - en misschien 
juist wel door de subtiliteit - hartverwarmend 
weergegeven, wat mij bijna een 'tarabgevoel' 
gaf: het ervaren van een emotie die op dat 
moment universeel wordt gedeeld. Deze dans 
deed wat mij betreft niet onder voor de mooiste 
duetten die ik in het ballet heb gezien. Terecht 
kwam na dit duet voor het eerst tijdens de 
voorstelling applaus uit de zaal. 
 
Verrassend waren de filmbeelden, waarbij 
vooral de film van de dans van Moeder Aarde 
het vermelden waard is. Tijdens deze film 
danste Aisa op het toneel bijna naadloos de 
achter haar geprojecteerde dans na, zonder 
dat ze deze zelf kon zien. Bij deze dans werd 
duidelijk hoe nauwgezet je een choreografie 
moet volgen om dit voor elkaar te krijgen. De 
projecties met tekst en voice-over tussen de 
onderdelen zorgden voor een aangename 

verwachtingsvolle spanning. Een andere 
mooie vondst was de groepsdans (Dans van 
de Sterren) met lichtjes op de armen van de 
danseressen. Door de armbewegingen en 
draaiingen van de verder in het donker niet 
zichtbare danseressen waren er mooie 
effecten zichtbaar die het dromerige in de 
productie nog eens onderstreepte. 
 
Gedurende de voorstelling kwam er steeds 
meer vaart in en werd het steeds 
meeslepender, zeker bij de spetterende 
groepsdans die de finale van de voorstelling 
was. Dit had een duidelijke weerslag op het 
publiek dat steeds enthousiaster reageerde. 
 
IJzersterke cast met een boodschap 
Was dan alles perfect? Nee, dat niet. De 
pauzes tussen de onderdelen waren soms net 
iets te lang, wat de vaart er soms uithaalde. 
Ook waren de filmbeelden net iets te klein 
geprojecteerd, maar deze problemen zijn 
technisch gemakkelijk te verhelpen. Deze 
haperingen zijn inherent aan het feit dat de 
danseressen zelf alles (techniek, decor, 
kostuums, muziek, etc.) hebben moeten 
regelen, zaken die bij een grote commerciële 
voorstelling al geregeld zijn. Belangrijker is dat 
er creatief en out of the box is gedacht en er 
een ijzersterke cast danst die qua sterkte niet 
voor elkaar onder doet, divers is, goed op 
elkaar is ingespeeld en die in staat is je als 
toeschouwer te blijven boeien en mee te 
voeren naar een ander, mythologisch 
universum. Tegelijkertijd kregen we tijdens de 
voorstelling ook een even handzame, wijze, 
realistische als vaak vergeten boodschap mee, 
namelijk dat de grootste wijsheid in onszelf ligt. 
En misschien geeft juist deze combinatie van 
mythologie en realisme deze voorstelling iets 
extra’s waarmee zij zich onderscheidt en dus 
kunst wordt. 
 
Ik hoop dat deze cast deze productie nog vaak 
mag dansen! 
 
Peter Verzijl 
(Foto © Ronnos) 
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n The making of “De Godinnen” m
 

Interview met Mariska Assink 
 
Op 19 april ging de theatervoorstelling “De Godinnen” met Aisa Lafour, Jadira, Mena Leila en 
Mariska Assink in première. Twee en een half jaar aan voorbereiding gingen aan het project 
vooraf. Wat komt er eigenlijk kijken bij de totstandkoming van zo’n theatershow? Wat moet je 
allemaal regelen, ervoor doen en welke gedachte zit erachter? Daar was ik nieuwsgierig naar 
en ik vroeg het Mariska Assink, de initiator en het brein achter deze productie. 
 

 
 

Hoe kwam je tot het thema Godinnen? 
Ik ben al jarenlang gefascineerd door dit 
thema. Hoe dat ooit precies begonnen is weet 
ik niet. Misschien doordat ik twaalf lessen in 
Bharata Natyam (Indiase tempeldans) gevolgd 
heb. In deze dansvorm worden verschillende 
Goden en Godinnen uitgebeeld en de interac-
tie tussen Goden, halfgoden en mensen. 
 
Verder zal eraan bijgedragen hebben dat mijn 
vader altijd erg bezig is geweest met spiritua-
liteit en zich verdiepte in (wezens uit) andere 
werelden, die onze wereld deels raken, of dat 
deden in het verre verleden. Daaronder vallen 
Goden en Godinnen. 
 
Als kind nam hij mij en mijn zusje vaak mee 
naar plekken waar volgens hem elfjes huisden. 
Hij stelde zich die niet voor als sprookjeswe-
zentjes met vleugeltjes, maar (voor de 
meesten van ons) onzichtbare entiteiten die 
voor de bomen en planten zorgen. Ook nam hij 

ons vaak mee naar bijvoorbeeld Engeland om 
plekken te bezoeken waar de aarde-energie 
extra sterk straalt en nog eens wordt versterkt 
door megalithische bouwwerken. Een bekend 
voorbeeld daarvan is Stonehenge, maar er zijn 
veel meer van dat soort heilige krachtplaatsen 
in Engeland en eigenlijk in veel landen. Zo zijn 
we ook op zo’n plek geweest die geassocieerd 
werd met de Aardegodin. Mijn vader leerde 
ons deze aarde energie te voelen. Ook leerde 
hij ons van alles over kristallen (edelstenen, 
halfedelstenen), aura’s, kruiden, alternatieve 
geneeswijzen, reïncarnatie en de wereld 
waarin zielen verblijven tussen hun levens in, 
en nog een heleboel meer. 
 
Het woord Godinnen associeer ik met veel van 
de genoemde dingen: mystiek, magie, 
spiritualiteit, oeroude geschiedenis, 
sprookjesachtige sferen en met verschillende 
culturen. Maar ook met de natuur en de 
elementen. En op menselijk vlak: met 
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prachtige, wijze, geïnspireerde, krachtige 
vrouwen. 
 
De term Godinnen is dus breed, want er zijn 
veel verschillende soorten Godinnen. De 
benaming Godinnen wordt te pas en te onpas 
gebruikt voor verschillende soorten mytholo-
gische en etherische wezens. Natuurlijk wordt 
ze gebruikt voor de bekende en minder 
bekende Godinnen uit de pantheons van de 
diverse religies, maar ook natuurkrachten, de 
(verpersoonlijking of de heerseressen van de) 
elementen en de etherische entiteiten die een 
bepaalde plek in de natuur beheersen - de 
juiste benaming daarvan is Deva - worden 
doorgaans Godinnen genoemd.  
 
Ik heb allerlei theorieën over Godinnen 
bestudeerd. Eén theorie zegt dat geen van de 
genoemde wezens echt bestaat, maar dat ze 
puur verpersoonlijkingen zijn van krachten, 
kwaliteiten en eigenschappen die wij zelf 
zouden willen bezitten; een uitversterking van 
menselijke kwaliteiten en eigenschappen dus. 
Een machtige entiteit waar je steun en kracht 
aan kunt vragen of om datgene waar zij voor 
staat: bescherming, genezing, liefde, succes, 
inspiratie, wijsheid, enzovoort. En dan zijn er 
nog Godinnen die je maar beter tevreden kunt 
houden en gunstig stemmen, want anders…. 
 
Sommige theorieën gaan zo ver om te bewe-
ren dat wanneer je met een heleboel mensen 
generaties lang een bepaald beeld vormt van 
de Godheid, bijvoorbeeld de Godin van de 
oorlog, al die gedachten of visualisaties in een 
andere dimensie echt een wezen scheppen 
dat deze eigenschappen bezit. Een andere 
theorie stelt dat sommige godheden ooit op 
aarde hebben geleefd. Dat het mensachtige 
entiteiten waren die een hogere ontwikkeling 
hadden dan mensen. Dat ze een lange tijd 
interactie met de mensen hadden en op allerlei 
wijzen hun sporen hebben nagelaten: in 
religies, in bouwwerken, in geschriften, zelfs in 
ons DNA.  
 
Weer anderen zeggen dat het begrip Godinnen 
(en Goden) begonnen is als de verpersoonlij-
king van natuurkrachten, van de elementen en 
van plaatsen. Onweer, een berg, vuur, een 
rivier, enzovoort. Aangezien mensen in een 
groot deel van onze geschiedenis volkomen 
afhankelijk waren van de natuur en geen 
verklaring hadden voor natuurverschijnselen, 
werden deze gezien als entiteiten. Later zijn 
deze oergodheden uitgegroeid tot steeds 
complexere wezens en steeds in aangepaste 
vorm overgenomen door verschillende bescha-
vingen. Welke theorie je ook aanhangt, wat 

voor soort Godin je ook bestudeert: ze zijn 
allemaal fascinerend.  
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Na duizenden jaren van patriarchale maat-
schappijen over de hele wereld, waarbij alles 
wat vrouwelijk is zoveel mogelijk werd wegge-
drukt, lijkt het of er de laatste decennia hier en 
daar eindelijk weer wat ruimte komt voor het 
vrouwelijke. Mannen hoeven niet meer puur 
macho te zijn, en vrouwen hoeven de kracht in 
zichzelf ook niet meer te onderdrukken en 
ontkennen. 
 
Dit thema is zo breed en diep, zoveel omvat-
tend, en de daarmee te verbinden thema’s 
ook, dat het een voor mij onuitputtelijke bron 
van inspiratie vormt. Ik zou wel tien voorstellin-
gen met dit thema kunnen maken. 
 
Oriëntaalse dans vind ik echt een Godinnen-
dans. Vrouwelijkheid in al haar facetten. En 
Indiase dans heeft dat mystieke; het tempel-
sfeertje. Daar is deze dansvorm tenslotte ook 
voor ontwikkeld.  
 
Wat 'wil' je met dit thema en deze 
voorstelling? 
Puur op dansvlak: de oriëntaalse dans als 
podiumkunst presenteren, en (naast de 
traditionele vormen, niet in plaats van!) een 
nieuwe vorm daarvan ontwikkelen: verhalend, 
verschillende fusions, op andere muziek. 
 
Wat betreft inhoud en thema: de boodschap 
overbrengen dat in iedere vrouw een Godin zit, 
en dat iedere Godin een afspiegeling is van 
vrouwelijke eigenschappen (de Godin in elke 
vrouw en de vrouw in elke Godin). En dat de 
wijsheid, de antwoorden die je buiten jezelf 
zoekt, via je intuïtie tot je kunnen komen. Dat 
je die niet buiten jezelf hoeft te zoeken. 
 
Hoe ben je tot de keuze van de danseressen 
gekomen? 
Ik zocht Godinnen: krachtige vrouwen met een 
sterke en mooie uitstraling. Met diepgang. En 
natuurlijk met uitstekende danskwaliteiten. 
Maar heel belangrijk voor mij is ook: hun 
persoonlijkheid. Of het klikte. Een danseres 
heeft ooit tegen me gezegd: het maakt mij niet 
uit of ik met een bitch moet werken, als ze 
maar een fantastische danseres is. Als de 
show maar goed wordt. Maar ik zou daar nooit 
voor kiezen. Dat werkt voor mij niet. Dan is het 
resultaat misschien wel spectaculair, maar het 
hele maakproces is dan erg onplezierig. Daar 
wordt dan een hoop negativiteit mee 
gegenereerd. En hoe kun je samen iets moois 
maken, je krachten bundelen, jezelf blootgeven 
als je je steeds moet verzetten tegen of plooien 
naar dat groepslid dat een 'bitch' is? Dat zich 
hard en egocentrisch opstelt? Want jezelf echt 
laten zien moet als je een dergelijke 

voorstelling maakt: we hebben bijvoorbeeld 
heel wat gehuild om Mena’s rouw(dans) om 
haar moeder. En ook traantjes van ontroering 
geplengd als we iets heel moois hadden 
gemaakt. Dus als je toch geen geld verdient 
met zo’n project en er veel tijd in stopt, waarom 
zou je dan van dat lange creatieproces en van 
de korte momenten op het podium een 
vervelende ervaring maken? Hoe kun je met 
elkaar zo’n intens proces in gaan als er geen 
vertrouwen of respect is? 
 
Hadden jullie een duidelijk plan of is de 
productie gaandeweg 'gegroeid'? 
Ik had een concept geschreven en daar de 
choreo’s die we gezamenlijk daarvoor zouden 
maken, aan 'opgehangen'. In dit verhaal 
zouden Godinnen die ik interessant vind, 
worden vormgegeven.  
 
De show zou beginnen met de sterrendans. 
Als soort van oerknal, het begin van alles. 
Daarna de Godinnen van de Nacht en van de 
Maan. Dan de Godin van de dageraad (zon). 
Vervolgens de Godinnen van de vier 
elementen. Die gaan een interactie aan, en 
vervolgens komen hun 'elementen-
eigenschappen' verder tot uiting in de 
seizoenen die deze Godinnen creëren. Daarna 
zouden de Godinnen steeds Aardser worden, 
steeds meer de verpersoonlijking van 
menselijke begrippen: liefde, strijd, enzovoort. 
Na de pauze zouden we dan echt op het 
menselijke niveau aangeland zijn met de 
tempel scène: een priesteres (tussenpersoon 
tussen van de Godinnenwereld en de 
mensenwereld) zou een vrouw ontvangen die 
om raad kwam vragen. Er zou dan een 
opening ontstaan in de sluier tussen de 
godinnenwereld en de mensenwereld en het 
zou duidelijk worden dat de Godinnen niet 
meer zijn dan een afspiegeling van menselijke 
eigenschappen (de Godin in elke vrouw en 
vice versa; wijsheid zit in jezelf). De laatste 
dans zou een viering zijn van deze realisatie. 
Een feestelijke dans van vlees en bloed. 
 
Als je de voorstelling 19 april hebt bijgewoond, 
zul je gezien hebben dat er van dit oorspronke-
lijke idee nog wat overeind gebleven is. Maar 
het bleek te moeilijk om de conclusie van het 
verhaal duidelijk te krijgen. Ikzelf zag het nog 
wel zitten, had nog wel ‘t een en ander willen 
proberen, en vond de structuur van de show 
logisch en duidelijk: Je begint in het heelal met 
Godinnen die daarmee geassocieerd worden 
en daalt steeds verder af naar een aards en 
menselijk niveau. Maar de anderen vonden de 
Godinnen van voor de pauze te 'ver weg' van 
de mensen. Nog een belangrijke reden om het 
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over een andere boeg te gooien, was dat 
Germaine (we zijn begonnen met vijf Godin-
nen) haar tweede kindje verwachtte. Omdat ze 
het lastig vond om dit met haar drukke baan, 
haar eerste kindje en De Godinnen te 
combineren, besloot ze uit de groep te 
stappen. Daardoor was het niet meer mogelijk 
om in stand te houden wat we tot dan toe 
hadden gemaakt. Haar rol en dansen vielen 
weg, overgangen en het hele verhaal klopten 
niet meer, de omkleedtijd was op veel plaatsen 
in de show weggevallen en de groepschoreo’s 
moesten ook opnieuw worden gemaakt. Het 
werd duidelijk: het roer moest om. 
 

 
 
Aisa’s moeder weet veel van filosofie en kwam 
(zoals ze dat verwoordde) door een moment 
van inspiratie tot dit huidige concept, waarin de 
mensenwereld al vanaf het begin van het 
verhaal een rol speelt. Er moest veel nieuw 
materiaal worden gemaakt. En kostuums. 
Andere teksten. We hebben de choreografieën 
samen gemaakt. De grootte van de bijdrage 
van elke danseres verschilt per dans. Soms 
gebruikten we ook input van Loretta, een 
danseres uit de moderne danswereld. Al 
improviserend en experimenterend ontstonden 
de choreo’s. En daarmee een nieuwe stijl 
oriëntaalse dans. Hoe dan ook: het uiteinde-
lijke resultaat blijkt succesvol, dus ik ben blij! 

Hoe lang en hoe vaak hebben jullie 
geoefend? 
We zijn ongeveer 2,5 jaar geleden begonnen, 
maar hebben in die tijd eigenlijk bijna twee 
voorstellingen gemaakt. Eén volgens het 
oorspronkelijke concept met Germaine, en de 
huidige versie. Er waren maanden waarin we 
helemaal niet oefenden (vakanties of te druk 
met andere projecten en zo) en maanden 
waarin we alleen maar eens per week konden 
repeteren. En het lukte maar zelden om ons 
alle vier bij elkaar te krijgen. Maar er waren 
ook maanden waarin we twee keer per week 
repeteerden. Waarvan soms met iedereen 
compleet. Dat is erg weinig. Gemaakte 
choreo’s zijn weer half weggezakt als je daar 
eindelijk weer eens toe komt. Maar we hebben 
alle vier drukke levens. Dus we moesten het 
ermee doen. 
 
Een choreografie door een danseres laten 
maken en die met z’n allen instuderen is een 
veel efficiëntere manier van werken. Maar dat 
kan niet als je met elkaar 'een nieuw wiel moet 
uitvinden'. Als je jezelf de moeilijke taak stelt 
om een verhalende, vernieuwende oriëntaalse 
danstheater voorstelling te maken, met ook 
nog een boodschap erin verwerkt, en met 
nieuwe muziek, en met danseressen met 
andere dansachtergronden. dan is het een 
proces, geen serie instudeerrepetities. Dat kost 
veel meer tijd. En als je het dan gemaakt hebt, 
dan moet het nog goed worden ingestudeerd 
en worden schoongemaakt. 
 
Vertel eens iets over de muziekkeuze  
Bij het verhaal, het thema en de daaruit voort-
vloeiende nieuwe dansstijlen en fusions paste 
geen “doorsnee” buikdansmuziek. Voor mijn 
fusion dansen (Indiaas-oriëntaals) was muziek 
nodig met de elementen Indiaas en Westers, 
maar ook: etherisch, bijzonder, sferisch en 
toch dansbaar en geschikt om ook oriëntaalse 
dansbewegingen op uit te voeren. Dat bracht 
mij bij muziek van een samenwerkingsproject 
tussen Philip Glass en Ravi Shankar.  
 
Voor een aantal andere dansen viel de keuze 
op de vernieuwende mystieke muziek van de 
Turkse Mercan Dede. We zijn naar een 
concert van hem geweest. Mena vond de 
muziek voor haar rouwdans, die haar 
inspireerde tot het willen maken van een dans 
over dit onderwerp. Ook kwam zij in contact 
met de componist Fred Westra, die de wens 
had om te componeren voor oriëntaalse dans. 
Tot dan toe maakte hij muziek voor de 
yogalessen van zijn vrouw.
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We konden bij hem 'bestellen': hadden we een 
stuk muziek nodig om een dans over de strijd 
tussen de Lente- en de IJsgodin te maken? Hij 
vond dat een leuke uitdaging en ging er 
meteen mee aan de slag. Wilden we een 
muziekje voor de opkomende zon met flamen-
co invloeden? No problem! Daarbij moet ik 
aantekenen, dat ik alleen met Mena’s voorstel 
om hem voor ons te laten componeren wilde 
instemmen als hij ook gebruik zou maken van 
echte instrumenten. Want als ik iets vreselijk 
vind, is het wel ingeblikte keyboardmuziek. 
Gelukkig vonden we Jamil Al Asadi bereid om 
de viool en de qanun in te spelen en Karim 
Darwish voor de percussie en was er een 
zangeres voor de vocale lijnen. Verder hebben 
we heel wat uren in zijn studio doorgebracht 
om hem te instrueren. Vooral de oriëntaalse 
ritmes waren voor hem nog nieuw, en die zijn 
is natuurlijk een essentieel onderdeel van onze 
muziek. Heel wat keren heeft hij moeten 
slikken als wij voor de zoveelste keer 
wijzigingen in zijn muziek wilden. Maar zijn 
muziek heeft ons ook weer op een ander 
dansbeen gezet. Want echt helemaal gewone 
buikdansmuziek werd het nooit en dat wilden 
we ook niet. Hij introduceerde voor ons nieuwe 
ritmes en hield zich niet aan de voor ons 
bekende structuur van de oriëntaalse 
dansmuziek. Hij heeft gevoel voor drama en 
een rijke fantasie. Dat heb je als componist 
voor dit soort producties ook hard nodig. 

Wat komt er allemaal bij zo’n productie 
kijken: kleding, muziek, visagie, decors, 
lichtplan, enzovoort?  
Behalve het genoemde heb je ook nog: 
teksten, voice-over, coaching op dans, 
choreografie, expressie en spacing. En de 
rekwisieten en visuals (projecties), het 
drukwerk voor het programmaboekje en de 
flyers, het ontwerp van een logo, het laten 
maken van een promo foto en clip, andere 
vormen van publiciteit, enzovoort, enzovoort. 
 
Over de techniek: we hadden vier technici. Eén 
die de projecties deed, één die aan de zijkant 
van het toneel zat', die ik zo nodig tussen de 
dansen door instrueerde en die ook de rook-
machine bediende en in contact stond met de 
andere technici, en twee die het licht en het 
geluid deden.  
 
Ik had het lichtplan grotendeels zelf bedacht en 
we zijn twee volle dagen met alle vier de 
technici en mij aan de slag geweest om het 
decor, de projecties en de lichtstanden voor te 
bereiden en in te programmeren. 'Mijn' 
technicus is verschillende keren naar repetities 
komen kijken om zich een beeld te vormen van 
de show. En we hebben hem en de technici 
van De Nieuwe Regentes filmpjes van 
repetities en beeldmateriaal van de kostuums 
en rekwisieten gestuurd. Verder heb ik een 
aantal overleggen met hem gehad en stond ik  
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in contact met de technici van De Nieuwe 
Regentes om uit te vogelen wat wel en niet 
mogelijk was van de gewenste effecten. 
 
Ook nodig voor een dergelijke show: film-
locaties, zoals de grot voor Aisa’s aardedans, 
en backstage-assistentie. We hadden drie 
kleedsters, die tijdens de show continu bezig 
waren om ons in het volgende kostuum te 
hijsen. Soms waren ze alle drie tegelijk één 
danseres aan het helpen, terwijl de visagiste 
het kapsel en de make-up bijwerkte. 
Gekkenhuis! Maar wel echt noodzakelijk! 
Verder heb je natuurlijk cameramensen nodig 
en fotografen. Het liefst van alles twee. 
 

 
 
Welke drempels moesten jullie nemen 
tijdens het maken van deze voorstelling? 
Het feit dat we een verhaal (met een bood-
schap) wilden met een dansvorm die van 
oorsprong niet verhalend is. Zonder dat het 
een toneelstukje werd. Of dat de oriëntaalse 
dans teveel verdrongen zou worden door 
moderne dans. Waarin overigens geen van 
ons op professioneel niveau geschoold is. 
 
Hoe kijken jullie zelf tegen het eindresultaat 
aan? 
Alles is altijd voor verbetering vatbaar. We 
hebben ons 'eindresultaat' pas één keer 

uitgevoerd. Dan pas ontdek je dingen die niet 
goed of niet goed genoeg werken. Daar ga je 
dan aan schaven voor de volgende uitvoering. 
Dat hebben wij ook zo ervaren. En dat gaan wij 
ook doen. Dit is dus niet echt ons eindresul-
taat. Maar voor de eerste keer was het prima, 
en we zijn erg blij met wat we hebben 
gemaakt! Gelukkig is het niet alleen ons eigen 
enthousiasme, maar zijn we daar heel erg in 
bevestigd door wat we aan feedback kregen. 
Als je er zelf zo in zit, is het lastig om echt te 
zien wat het geworden is. En de filmregistratie 
hebben we nog niet gezien. 
 
Zou je anderen aanraden zo’n theater-
productie te maken?  
Ik zou het aanraden, mits je eerst een heleboel 
vragen aan jezelf en je mededanseressen stelt 
en die eerlijk beantwoordt. Voor zover je daar 
voor je eraan begint al antwoorden op kunt 
geven, want vaak komt de waarheid tijdens het 
maakproces pas echt boven.  
 
Allereerst: wat wil je? Een hobbyproject? Een 
leerlingenvoorstelling? Een professionele 
theaterproductie? Voor welk publiek? Buik-
danspubliek? Of veel breder? Heb je er echt 
tijd en energie en voldoende motivatie voor om 
dit aan te gaan naast je gewone leven? En stel 
dat je geen subsidie krijgt: hoe ga je het dan 
oplossen? Heb je in de groep of in je netwerk 
voldoende ervaring en kennis van alles wat 
erbij komt kijken? Kun je ervoor zorgen dat het 
geheel een professioneel niveau krijgt en niet 
een schattig probeersel blijft? Met danscoach, 
dramaturg, repetitor, technici, costumières, 
enzovoort? Kun je echt op alle niveaus samen-
werken met je groep? Ben je bereid risico’s te 
nemen? Je te tonen zoals je bent? Want je 
komt je eigen en elkaars beperkingen tegen, 
naast de vele positieve dingen die je ervaart. 
Kun je elkaar respecteren en je groepsleden in 
haar waarde laten en open staan voor elkaars 
bijdragen?  
 
Als je op dit alles met ja kunt antwoorden, dan 
zou ik ervoor gaan. Want het is (mogelijk) een 
heel INtens en INtiem en INtensief proces 
waar je veel INtuitie en INspiratie voor moet 
hebben. En INkasseringsvermogen. Je creëert 
iets. Het is een groot, leerzaam INteressant, 
INspirerend avontuur! En je leert de INs en 
outs van het theater kennen. 
 
Peter Verzijl 
(Foto’s © Ronnos) 
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n Meleya leff bij de oude Grieken m
 
Dansers en danseressen hebben al sinds de oudheid beeldende kunstenaars geïnspireerd. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de mysterieuze bronzen danseres die in het "Metropolitan Museum 
of Art" in New York te zien is en waarvan wordt gezegd dat ze afkomstig is uit het Alexandrië 
van tussen 300 en 200 voor Christus. Wie was zij? Is het te achterhalen hoe haar dans eruit 
heeft gezien? Leek die dans bijvoorbeeld op de hedendaagse meleya leff? 
 
De kleine bronzen vrouw heeft zich strak 
gewikkeld in een grote doek die ook haar 
hoofd bedekt en over haar mond is getrokken. 
De doek is zo transparant, dat je de het koord 
om haar middel kunt zien en de plooien van 
haar tuniek, die reikt tot aan haar heupen, en 
ook de lange rok die ze daaronder draagt. 
Haar gezicht is bedekt met een dunne sluier 
die van haar voorhoofd hangt. Alleen haar 
ogen zijn vrij. Ze heeft haar rechtervoet 
opgetild en aan die voet is de gesloten neus 
van een schoen te zien. Haar houding is die 
van een danseres die op het punt staat een 
draai te maken. 
 
Het was tijdens één van mijn vele speurtochten 
naar plaatjes voor Raqs wa Risala, dat ik werd 
getroffen door een foto van dit bronzen beeldje 
van nog geen 21 cm hoog. De gelijkenis met 
de hedendaagse meleya leff drong zich 
natuurlijk aan mij op en ik móest meer weten 
over deze mysterieuze danseres. Wie was zij? 
Wat voor dans was het die ze daar deed?  
 
Alexandrië 
Het meest voor de hand liggende adres voor 
meer informatie is natuurlijk het "Metropolitan 
Museum of Art". Zij noemen het een "Statuette 
of a veiled and masked dancer, Hellenistic, 
3rd–2nd century b.c. Greek" en zeggen verder 
onder meer: "Haar uitgestrekte rechter voet 
toont een geregen slipper. Deze danseres is 
overtuigend geïdentificeerd als één van de 
professionele entertainers, een combinatie van 
mime en danseres, waar de kosmopolitische 
stad Alexandrië in de oudheid beroemd om 
was". De verwijzing naar Alexandrië maakt mij 
nog nieuwsgieriger dan ik al was en het blijkt 
dat ik niet enige ben: al in haar eerste 
buikdansboek "Belly Dancing" uit 1983 heeft 
Wendy Buonaventura een foto van deze 
danseres opgenomen, net als later in haar 
"Serpent of the Nile" (1989). Maar ook in onze 
eigen Navel heeft ze gestaan in een artikel van 
de hand van Meinsje de Paauw. 
 
Dans bij de oude Grieken 
En over dans bij de oude Grieken blijkt al veel 
geschreven te zijn. De Franse componist 
Maurice Emmanuel wijdde er bijvoorbeeld een 
heel boek aan: "La danse grecque antique 
d'après les monuments figurés" (1896), dat in 

1916 in het Engels is vertaald. Hierin probeert 
de schrijver de oude Griekse dans te 
reconstrueren aan de hand van het werk van 
schilders en beeldhouwers uit die tijd. Hij komt 
onder andere tot de conclusie dat er een dans 
moet zijn geweest, die geheel en al was gewijd 
aan het spelen met een sluier. De danseres 
kan daarbij geheel gehuld zijn in de sluier, 
maar zij kan hem bijvoorbeeld ook gebruiken 
om haar gezicht mee te omlijsten of vrij laten 
wapperen in de wind. En hij kan volgens de 
schrijver een instrument zijn om mee te flirten. 
 
Onze "Baker dancer", vernoemd naar de 
verzamelaar Walter Baker die het beeldje aan 
het museum heeft nagelaten, is dus niet 
alleen. Er bestaan meer beeldjes uit dezelfde 
periode van geheel gesluierde danseressen. 
Die zijn niet van brons, maar van aardewerk. 
En er zijn reliëfs en schilderijen van gesluierde 
danseressen die eeuwen ouder zijn.  
 
Hellenisme 
Van alle kunstwerken met gesluierde 
danseressen spreken de beeldjes uit de 
Hellenistische tijd het meest tot de verbeelding. 
De Hellenistische periode was het tijdperk 
waarin het oude Griekenland op zijn 
hoogtepunt was, vanaf de veroveringen door 
Alexander de Grote tot de Romeinse 
verovering van Griekenland en het Midden-
Oosten (334 tot 30 voor Christus). De 
Hellenistische wereld besloeg Macedonië, het 
Griekse vasteland, het voormalige Perzische 
Rijk van Egypte tot het noordwesten van India 
en de Griekse opvolgersstaten daarvan (de 
diadochenrijken). Er kwam een grootschalige 
handel en culturele uitwisseling op gang.  
 
Het leger van Alexander de Grote nam de 
Griekse cultuur mee naar het oosten. Dit 
proces van culturele aanpassing werd ook wel 
Hellenisering genoemd en was vooral van 
invloed op de oriëntaalse gebieden in wat nu 
het Midden-Oosten wordt genoemd. Op zijn 
beurt had de oriëntaalse cultuur invloed op de 
Oudgriekse cultuur. Deze mengcultuur bracht 
de hellenistische kunst voort. De hellenisering 
van de bevolking van het Midden-Oosten 
zorgde ervoor dat de stedelijke bevolking in 
Syrië en Klein-Azië nog tot ver in de 
middeleeuwen een vorm van Grieks spraken. 
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De kunst uit deze periode verschilde van die 
uit eerdere stromingen door het relatieve 
realisme van de werken en het feit dat ook 
mensen uit de lagere klassen van de samen-
leving worden afgebeeld, soms zelfs het 
groteske aan toe.  

 
Venus van Milo 
Beroemde voorbeelden van Hellenistische 
beeldhouwkunst zijn de stervende Galliër, de 
Venus van Milo en de Laocoön-groep. Ook 
onze Baker dancer geniet een zekere mate 
van bekendheid, getuige het feit dat er 
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meerdere publicaties zijn gewijd aan dat ene 
beeldje. En die publicaties zijn het niet altijd 
eens met wat het museum over haar zegt... 
 
Onze bronzen danseres ziet er inderdaad 
realistisch uit, maar was dit ook echt een 
realistisch portret? Het blijft lastig om daar met 
zekerheid iets over te zeggen, ook al zijn er 
meer kunstwerken die hetzelfde beeld geven. 
Veel beelden en beeldjes van soortgelijke 
danseressen waren bijvoorbeeld van aarde-
werk en dat is natuurlijk kwetsbaar. Als een 
vrouwenfiguur haar armen opgetild houdt, 
maar haar handen zijn in de loop der eeuwen 
afgebroken en zoekgeraakt, hoe kunnen we 
dan met zekerheid zeggen dat ze danste en 
niet alleen maar iets boven haar hoofd hield, 
dat samen met de handen is verdwenen? Of 
was ze misschien gewoon aan het rennen? En 
dat zijn niet het enige vragen waar je tegenaan 
loopt als je oude kunst bestudeert in de hoop 
iets te leren over de oude werkelijkheid. 
 
Er kunnen bijvoorbeeld artistieke conventies 
zijn geweest die bepalen wat er wordt afge-
beeld en hoe. Een overbekend voorbeeld zijn 
natuurlijk de menselijke gedaantes in oude 
Egyptische kunst: met hoofd, armen en benen 
en profil en de borstkas van voren afgebeeld. 
Maar ook in de westerse kunst zijn er voor-
beelden. Het feit dat door de eeuwen heen 
vrouwen vaak naakt hebben geposeerd, zegt 
immers niets over de gewoonte van vrouwen 
om zich wel of niet te kleden, hoe realistische 
ze ook zijn geportretteerd.  
 
Dus hoe zit het met de gesluierde 
danseressen? Hoe zag hun dans eruit? 
Waarom waren ze eigenlijk gesluierd?  
 
Professionele danseres of niet? 
Wetenschapper Frits Naerebout heeft uitge-
breid geschreven over onze danseres en haar 
tijdgenoten. Hij stelt onder andere vast dat de 
kleding van de danseressen niet ongewoon 
was voor die tijd, maar over de dans is hij niet 
zeker. Gaat het om een bepaalde dans of om 
een specifiek fragment uit een dans? En zijn 
deze danseressen professionals of gewone, 
dansende vrouwen? Is het misschien een 
religieuze dans? Vooral het feit dat de danse-
ressen van top tot teen bedekt zijn doet velen 
vermoeden dat het om een religieuze dans 
ging. Anderen wijzen er net als Naerebout op 
dat er ook beelden zijn van geheel in sluiers 
gehulde vrouwen die niet dansen en dat de 
bedekking misschien alleen een kwestie is van 
zedigheid of van bescherming tegen zon en 
stof. 

 
 
Uiteindelijk komt Naerebout tot de voorzichtige 
conclusie dat het hier niet gaat om vrouwen die 
in het theater thuishoren, of aan het hof van 
een vorst of bij religieuze rituelen. Er is ook 
geen sprake van een specifieke dans of een 
specifieke gelegenheid. Het gaat om gewone 
vrouwen uit de gegoede klasse, die in hun 
dagelijkse kleren in het openbaar dansen bij 
een festiviteit.  
 
Meer dan honderd filmpjes 
En hoe zag de dans eruit? Leek die dans 
bijvoorbeeld op onze meleya leff? Om daar 
eerst een goed beeld van te krijgen, ben ik 
filmpjes gaan bekijken. Meer dan honderd heb 
ik er gevonden up YouTube (zie onder voor 
een link naar de complete verzameling). Daar 
zijn oude en nieuwe bekenden bij en de 
kwaliteit van de dans varieert enorm. Toch 
vallen bepaalde dingen op.  
 
Alle danseressen komen (natuurlijk) in meer of 
mindere mate bedekt door hun meleya op, een 
enkeling heeft net als de Baker dancer het  
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gezicht bedekt of draagt zelfs een gezichts-
sluier. Eronder dragen de danseressen vaak 
het bekende korte nauwsluitende jurkje met 
ruches, waarvan ik begrijp dat we dat aan de 
ontwerpen van Farida Fahmy te danken 
hebben. Maar ook andere kostuums komen 
voor. Aan de voeten dragen ze open schoenen 
met hoge hakken, houten slippers of helemaal 
niets. Ze dansen op een ondeugend klinkend 
liedje, waarbij het nummer "Si Abdo" van Samy 
Aly veruit het populairst is. Vaak flirten ze met 
het publiek, soms ook niet. Een enkeling buit 
de mogelijkheden uit van het strak omwikkeld 
zijn door een grote doek, maar meestal gaat 
de doek binnen één of twee minuten af en is 
daarna alleen nog een attribuut om mee te 
zwaaien, om te knopen, over de schouder te 
slaan of weg te gooien. De meleya fungeert 
dan als gewone, maar wat zware sluier, als 
vlag, als heupsjaal, als stok of alleen als iets 
om de handen bezig te houden terwijl de 
benen en heupen het werk doen. 
 

Onder de danseressen zie ik Aida, Sophie 
Armoza, Asmahan, Mona Amar, Nour, Lorna 
Gow en Orit Maftsir, maar ook Samia Gamal, 
het kindsterrretje Fairouz Arteen Kalevan, Fifi 
Abdou en Nagwa Fouad. En een meleya leff 
versie van Mahmoud Reda en van Tito. Het 
patroon is eigenlijk steeds hetzelfde: de 
spanning van de dans is vooral die van de 
komende onthulling en van de toeren die je 
daarna met de losse meleya kunt uithalen. Als 
hij tenminste niet helemaal wordt afgegooid. 
Ging het destijds bij de oude Grieken ook zo?  
 
Beeldenreeks 
Dorothy Burr Thompson, die al in 1950 een 
artikel wijdde aan onze bronzen danseres, 
deed het idee aan de hand om de verschillen-
de beelden en beeldjes naast elkaar te zetten 
en te kijken of daar bewegingen uit af te leiden 
zijn. In haar artikel "A Bronze Dancer from 
Alexandria" gaat ze daar zelf niet erg diep op 
in. Wat ze wel schrijft is dat de 'meleya' uit die 
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tijd soms echt doorschijnend moet zijn 
geweest, want bij sommige van de terracotta 
beeldjes is nog de kleur te zien waarmee ze 
beschilderd waren en daarop zie je door de 
sluier heen een huidskleur. 
 
Dus uit alle prachtige foto's van beeldjes van 
musea in de hele wereld, van Berlijn en Parijs 
tot San Francisco en Honolulu, en afkomstig 
uit alle uithoeken van het Hellenistische rijk, 
die nu vrij op het internet te vinden zijn, kunnen 
wij misschien een dans destilleren. 
 
Zo stel ik mij voor dat de danseres strak 
gehuld in haar meleya uit de menigte naar 
voren stapt. Ze tilt haar rechtervoet op en 
maakt haar eerste draai... Ze danst verder, 
draait weer, terwijl de sluier gaandeweg van 
haar hoofd afglijdt. Onder de strakgetrokken 
sluier zijn haar rondingen goed te zien. 
Misschien maakt onze danseres kleine en 
grote heupcirkels en gooit zij de sluier 
uiteindelijk helemaal weg. Het publiek kan de 
ogen niet van onze danseres afhouden... Na 
afloop neemt zij het applaus in ontvangst en 
verdwijnt weer in de menigte. 
 

 
 
Leek deze dans op onze meleya leff? Zwaaide 
de danseres bijvoorbeeld met haar sluier? Je 
zou kunnen denken dat dat misschien lastig uit 
te beelden is in terracotta. Maar de beeldjes 
van de gevleugelde Nike, de Griekse godin 
van de overwinning, bewijzen dat het tussen 
300 en 200 voor Christus mogelijk was om 
dunne vleugels te maken van terracotta. Dan 
moet het ook mogelijk zijn geweest om een 
vliegende sluier van terracotta te maken. 
Waarom zijn die beeldjes er dan niet, als er 
wel reliëfs bestaan met wapperende sluiers? 
Hoe dan ook: de beide dansen lijken wel 
degelijk op elkaar. 

Maar ik zie ook een gelijkenis met een andere 
dans. Wat volgens mij nog het dichtst komt bij 
hoe onze bronzen danseres heeft gedanst, is 
het optreden van Nesrin Topkapi van enkele 
jaren geleden voor de Turkse televisie, 
waarover Maaike Prüst schreef in Raqs wa 
Risala 6. Niet dat Nesrin geheel gehuld in 
sluiers het podium opkomt. Het is vooral de 
intensiteit van haar dans met de twee sluiers, 
die ze soms om zich heen slaat en dan weer 
loslaat, waardoor ik steeds weer opnieuw 
ademloos naar haar dans kan kijken. Zo moet 
het 200 jaar voor Christus ook in Alexandrië 
zijn geweest. 
 
Judith Scheepstra 
(Foto’s © Claire H., Claire H., Marie-Lan 
Nguyen, MatthiasKabel, Marie-Lan Nguyen, 
Marcus Cyron, Sailko, Sailko, Helvetiker, Hiart) 
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n Moord op een buikdansfestival m
 
Het nieuwe boek "Murder at the Arabian Nights" is een interessant en geslaagd experiment uit 
de Amerikaanse buikdanswereld. Een leuk en zelfs leerzaam boek voor iedereen die houdt van 
buikdans en detectives. En volgens de schrijfster het eerste in een serie. 
 

 
 
Vriendinnen Ginger en Susan zijn eigenlijk bij 
toeval met buikdans in aanraking gekomen. Nu 
zijn ze zover dat ze, samen met andere leerlin-
gen van hun docent Ann, kunnen optreden op 
het "Arabian Nights" festival in een stadje de 
omgeving van Seattle (Washington). Tijdens 
het festival worden er naast optredens van 
amateurs en professionals ook workshops 
gegeven en zijn er buikdanskampioenschap-
pen. Natuurlijk is er ook van alles te koop aan 
kostuums en accessoires en wordt de 
inwendige mens niet vergeten. 
 
Ginger werkt in het dagelijks leven bij een 
opvang voor wilde inheemse dieren en Susan 
bij een reclamebureau. Ze hebben zich niet 
alleen als cursisten, danseressen en publiek, 
maar ook als vrijwilligsters aangemeld bij het 
festival. Hun taak is om ervoor te zorgen dat 
het de deelneemsters aan de "Crown Compe-
tition" aan niets ontbreekt. Helaas zijn niet alle 
deelneemsters even sportief en collegiaal en al 
gauw moeten ze al hun creatieve en 

diplomatiek vaardigheden inzetten om alles 
goed te laten verlopen. Een tot nu toe heel 
herkenbare situatie. 
 
Maar dan wordt één van de danseressen dood 
gevonden; zo te zien is ze vermoord met haar 
eigen zwaard. Niet lang daarna arresteert de 
politie één van de meest geliefde danseressen 
van het festival. Zij menen daarmee de moord 
te hebben opgelost, maar de beide vriendinnen 
geloven niet in de schuld van de door hen zo 
bewonderde danseres en besluiten zelf op 
onderzoek uit te gaan. Ze doen daarbij een 
schokkende ontdekking. En is het wel verstan-
dig om op je eigen houtje op zoek te gaan naar 
een moordenaar? Intussen gaan de echtgeno-
ten van de dames zich steeds merkwaardiger 
gedragen... 
 
Bij toeval ontdekt 
Net als de hoofdpersonen uit de roman heeft 
ook schrijfster Rebecca Wolf-Nail de buikdans 
bij toeval ontdekt: om als componist haar 
kennis van de Midden-Oosterse muziek te 
vergroten, ging ze buikdanslessen nemen. Nu 
schrijft ze en danst en componeert ook 
buikdansmuziek. Het is haar bedoeling dat 
"Murder at the Arabian Nights" het eerste boek 
wordt in een reeks buikdansmysteries. 
 
Herkenbaar 
Zoals gezegd is de sfeerschets van het 
buikdansfestival heel herkenbaar. Net als de 
beschrijving van de buikdanswereld in de 
omgeving van een Amerikaanse stad. Het 
boek speelt zich af in het heden; dus ook de 
Arabische lente en het hedendaagse Egypte 
komen even aan de orde en de worsteling van 
buikdansprofessionals en handelaren in 
buikdansartikelen om tijdens de crisis het 
hoofd boven water te houden. 
 
Ook krijg je van tijd tot tijd een kort lesje over 
de geschiedenis van de buikdans, over buik-
dansstijlen, -muziek en -muzikanten of over de 
cultuur van het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld 
dat je een nieuw buikdanskostuum beter eerst 
kunt testen, voordat je ermee gaat optreden. 
Ietsje minder realistisch komt het op mij over 
hoeveel de danseressen tussen de bedrijven 
door eten en drinken. Maar dat zou een gebrek 
aan kennis van mijn kant kunnen zijn. 
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Het verhaal in het boek zit goed in elkaar. Het 
is een echt mysterie. Het riep bij mij associa-
ties op met de Amerikaanse detectiveserie 
"Murder, She Wrote" en zou als aflevering in 
een dergelijke serie beslist niet misstaan. 
Sterker nog, ik zou het prachtig vinden als dit 
boek werd verfilmd voor televisie en helemaal 
als er daarna nog meer afleveringen zouden 
volgen. 
 
Het enige minpuntje dat ik aan dit boek heb 
kunnen ontdekken, is dat er iets meer 
redigeerfouten in staan dan ik van een boek 
gewend ben: door één of twee woorden die 
niet in de tekst passen word je soms even op 
het verkeerde been gezet. Dat zou iets te 
maken kunnen hebben met het soort uitgave: 
on demand publishing oftewel self-publishing. 
Maar het mag eigenlijk geen naam hebben.

Voor de vakantie 
Dit boek lijkt me prima als luchtig leesvoer voor 
de vakantie of als cadeautje voor een buikdan-
seres. Er is een papieren versie van te koop, 
maar ook een e-book. Voor de prijs hoef je het 
niet te laten, maar het loont de moeite om even 
rond te shoppen. Bij Bol.com is de prijs 
bijvoorbeeld in korte tijd gestegen van € 11,49 
naar € 14,49. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
Rebecca Wolf-Nail - Murder at the Arabian Nights, 
Createspace, februari 2014, ISBN 13 
9781495976759 
http://bellydancemysteries.com 
http://www.createspace.com 
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n Agenda m 

 

 
 
Workshop Perzische Dans 

Start: Zaterdag 7 juni 2014  
Einde: Zaterdag 7 juni 2014  
Locatie: Dansstudio Leeuwenkuil Oost, 
Zwaluwenburg 2, Deventer 
Kosten: € 28,00 
Website: www.fidance.nl 

Helia geeft op 7 juni een workshop Klassieke 
Perzische Dans. Ze komt dan naar Deventer! In 
deze workshop maak je kennis met de achtergrond 
van Perzische dans en leer je de basisbewegingen 
van deze unieke dansvorm. Deze workshop is een 
ideale start voor het leren van Perzische dans en 
om kennis te maken met de beeldschone muziek 
die de basis vormt voor deze dans. 

Workshop Suraya Hilal Sufi / Zar 

Start: Zaterdag 7 juni 2014 om 11:30 uur 
Einde: Zondag 8 juni 2014 om 16:00 uur 
Locatie: SHK Sportcentrum, Wassenaarweg 7, 
Arnhem 
Kosten: € 140 
Website: www.hilaldance.com 

Suraya Hilal zal in deze workshop inspiratie putten 
uit de dans die je kunt vinden in de Egyptische 
Moulids, de jaarlijkse volksfeesten die geliefde 
heiligen en profeten herdenken. In eerste instantie 
zal Suraya beginnen met Shaabi, de basis van Hilal 
Dance, dan geleidelijk, zal dit overgaan in de zachte 
bewegingen van Soefi liederen en de dansen die je 
ziet in de Moulid. Met sterkere ritmes, zullen we 
overgaan in de rituelen van de Sufi Zikr (thikr) en de 
Afrikaanse Zar. 

Corendon Orientalicious Festival 2014 

Start: Vrijdag 13 juni 2014 om 20:30 uur 
Einde: Zondag 15 juni 2014 om 18:30 uur 
Locatie: Meervaart Theater, Amsterdam West 
Website: www.orientalicious.nl 

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juni vindt 
de 5e editie plaats van het Corendon Orientalicious 
Festival. Het festival (voorheen Orientalicious 
Festival) geldt als HET oriëntaalse evenement in 
Nederland. Op de locatie Meervaart theater vindt in 
het weekend van 13 juni een verscheidenheid aan 
optredens en workshops plaats, met als hoogtepunt 
een galashow op zaterdagavond 14 juni met 
nationale en internationale sterren uit onder andere 
Mexico, Egypte, Polen, Argentinië, Marokko en vele 
andere landen. Ook de amateurdansers krijgen een 
plek binnen dit festival: op vrijdag 13 juni kan er 
deelgenomen worden aan een Open Podium of een 

Shimmy Contest. Op zaterdag 14 en zondag 15 juni 
zijn er overdag diverse workshops van internationa-
le dansers te volgen. Het festival richt zich niet 
alleen op buikdans, ook fusions met ballet en tango 
komen aan de orde. 

Ahlan Wa Sahlan Festival 

Start: Vrijdag 20 juni 2014  
Einde: Vrijdag 27 juni 2014  
Locatie: Cairo Egypte 
Website: www.raqiahassan.net 

Ahlan Wa Sahlan Festival takes place in Cairo, 
Egypt at the amazing 5 star Mena House Hotel with 
the awe inspiring Pyramids as a backdrop to your 
exciting dance holiday . In brief, we are one of the 
biggest belly dance festivals in the world and you 
will have the opportunity to meet dancers from all 
over the globe. You can share knowledge and 
experiences with other dancers and study with a 
variety of instructors with styles ranging from 
classical oriental to folklore, Turkish and Khaleegy 
and many more styles. The festival is created for all 
levels of experience starting from beginners to 
intermediate, to professional dancers and teachers 
as well. We welcome you to choose the instructors 
you would like to study with and the style of dance 
you would like to learn. In addition, we have an 
amazing souk and bazaar with famous belly dance 
costume designers all in one place. We are proud to 
offer you these designers under one roof including 
Raqia Hassan, Fouad Serkis, Ahmed Hafez, 
Mamdouh Salama, Hamza Ibrahim ,,,,and many 
more. We also have an amazing belly dance 
competition with wonderful judges and extravagant 
rewards for the winner. The competition is based on 
technique and feeling in relation to the music, and is 
not based solely on being a professional dancer. 
You are welcome to perform with live band or CD. 
To add to your experience we have open dancing 
every night where you can perform on stage with a 
CD or live band from Egypt. 

Shimmy-Special 

Start: Zondag 22 juni 2014 om 13:00 uur 
Einde: Zondag 22 juni 2014 om 16:00 uur 
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, Amsterdam 
Kosten: € 45 
Website: www.buikdanslijn.nl  

"Shimmy's en Accenten" Heupshimmy, 
schoudershimmy, Afrikaanse shimmy, bilshimmy, 
veershimmy, thrill... aan haar shimmy's herken je de 
ervaring van een uitgebalanceerde danseres. 
Shimmyen is leuk en ontspannend en oneindig 
gevarieerd! De diepte in dus...! Deze workshop is al 
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jaren 1 van de populairste zomerworkshops, 
gegeven door Shaheen. 

Buikdansweekend met La Lisa 

Start: Vrijdag 27 juni 2014 om 19:30 uur 
Einde: Zondag 29 juni 2014 om 14:00 uur 
Locatie: Eidsfoss, Hof 
Kosten: € 99 

Voor dames en dochters die van dansen houden: ik 
organiseer een oriëntaals dansweekend in Eidsfoss, 
een prachtig gelegen plaatsje in Zuid Noorwegen. 
Thema's: Egyptische en Turkse zigeunerdans, 
drumsolo¨s. Leef je lekker uit op swingende trom-
melmuziek! Moeders die hun dochter meenemen 
krijgen korting. Diverse overnachtingsmogelijkheden 
en ontvangst met zelfgebakken appeltaart! 

Workshop met Marie al Fajr 

Start: Zaterdag 28 juni 2014  
Einde: Zondag 29 juni 2014  
Locatie: Studio Al Nour, Blekerstraat 17, Groningen 
Kosten: € 140,-- 
Website: www.compagnie-al-fajr.com 

Zar mouvement zal opnieuw worden opgebouwd. 
Gewerkt zal worden aan verdere verdieping van 
deze dans. Bijzondere aandacht zal worden 
gegeven aan de ademhaling en het effect hiervan 
op de dansbeweging. 

Spiraal Workshop 

Start: Zondag 6 juli 2014 om 11:00 uur 
Einde: Zondag 6 juli 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Studio Dok Entrepotdok 4, Amsterdam 
Kosten: € 60-70 

The purpose of the workshop is to enable each 
participant to deal with sustained whirling, to let go 
of fears, to understand the energy field built by 
spiralling and whirling and give new possibilities for 
one’s own expression.The movement shall be 
explored within structures inspired by those of 
shamanic rituals. 

Workshop Poses en Pauzes met Farouq 

Start: Vrijdag 11 juli 2014  
Einde: Vrijdag 11 juli 2014  
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 

Het publiek onthoudt vaak de poses en pauzes die 
je maakt tijdens je dans. Poses en pauzes maken je 
dans extra spannend, zorgen voor rust en geven je 
dans een extra muzikale dimensie. Wanneer maak 
je poses en zorg je voor pauzes? Wanneer kun je 

dit beter niet doen? We gaan dit onderzoeken 
(vanaf half-gevorderd) 

Workshop Het belang van de buik, met Naima 

Start: Vrijdag 11 juli 2014 om 18:00 uur 
Einde: Vrijdag 11 juli 2014 om 20:00 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 

De buik speelt een centrale rol in de coördinatie van 
diverse buikdansbewegingen. Veel meer dan 
tummy flutters en buikgolven heeft de buik een 
verbindende rol tussen boven- en onderlichaam. 
Een gezond buikgebruik maakt je bewegingen 
zachter en geraffineerder. Dit zie je bij alle 
Egyptische danseressen. In deze workshop krijg je 
inzicht in je buikcoördinatie en krijg je diverse 
technieken waarin de buik een verbindende rol 
speelt (Masterclass) 

Workshop Solo Tabla Choreografie met Laetana 

Start: Zaterdag 12 juli 2014 om 11:00 uur 
Einde: Zaterdag 12 juli 2014 om 13:00 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 

In deze workshop werken we aan een dynamische 
solo tabla choreografie. Dus zet je schrap voor 2 
uurtjes power met Laetana (vanaf licht-gevorderd) 

Workhop Draaien en Lopen met Leana 

Start: Zaterdag 12 juli 2014 om 13:30 uur 
Einde: Zaterdag 12 juli 2014 om 15:30 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 

Verplaatsing in de ruimte kan op diverse manieren, 
waarbij je je dans letterlijk en figuurlijk meer diepte 
kunt geven. Met aandacht voor houding, techniek 
en energie proberen we tegelijkertijd geaard en 
'Oriëntaals" te blijven. Deze technieken worden 
aangeleerd d.m.v. uitleg, oefening en korte 
combinaties. Na afloop van de workhop ontvang je 
een overzicht op papier zodat je er ook thuis mee 
aan de slag kunt (vanaf half-gevorderd) 

Workshop Buikdans en Ballet met Noor 

Start: Zaterdag 12 juli 2014 om 16:00 uur 
Einde: Zaterdag 12 juli 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 
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In deze workshop gaat het om ruimtegebruik. Zowel 
het lijnen maken in de ruimte als het gebruik van 
dimensies en lagen in de ruimte. Hiervoor zal 
uitgegaan worden van een goede houding en zal 
gebruik gemaakt worden van tools uit de moderne 
dans en het ballet en kijken we hoe je dit kunt 
toepassen in de Oriëntaalse dans (vanaf half-
gevorderd) 

Dansfeest Zomerweekend Utrecht 

Start: Zaterdag 12 juli 2014 om 20:00 uur 
Einde: Zaterdag 12 juli 2014 om 23:55 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 10 

Feest met vrij dansen, een bazaar en optredens van 
Yazila, Laetana, Leana, Naima, Noor, Farouq Ook 
open podium voor deelnemers aan het 
zomerweekend Deur open 20.00 u, optredens v.a. 
20.30 u Einde feest 24 u Info en opgave: Yazila: 
yazila@yazila.nl 

Workshop Ritme en Communicatie met Sattar, 
Simone en Farouq 

Start: Zondag 13 juli 2014 om 11:00 uur 
Einde: Zondag 13 juli 2014 om 13:00 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 

Onder leiding van percussionisten Sattar al Saadi 
en Simone Baddou besteden we aandacht aan 
'lange'ritmes zoals Masmoudi kabir, Samai Thequil 
en Wahda kabira. Ook gaan we in op de 
communicatie tussen danseres en percussionist 
tijdens de dans. Hoe geef je als danseres aan wat je 
wilt en wat kun je beter niet doen? (vanaf half-
gevorderd) 

Toveren met Sluiers 

Start: Zondag 13 juli 2014 om 13:00 uur 
Einde: Zondag 13 juli 2014 om 16:00 uur 
Locatie: Amsterdam Oost 
Kosten: € 45 
Website: www.buikdanslijn.nl  

Mysterieus, dromerig of wervelend, de magie van 
sluierdansen hoort bij de Oriëntaalse dans. In deze 
workshop leer je veel technieken om je te sluieren 
en te ontsluieren, en ook sluiertechnieken om je 
publiek te betoveren. In het tweede deel van de 
workshop leer je Double Veil technieken, dat 
betekent dansen met 1 en met 2 halfronde sluiers. 
Sluiers zijn op bestelling verkrijgbaar in de 
Buikdanswinkel van Shaheen en tijdens de 
workshop te koop. Wij dansen dus zowel met 
rechthoekige als met halfronde sluiers. De lokatie 
wordt bij inschrijving bekend gemaakt. 

Workshop Improvisatie in de dans met Marijke 
Minnema 

Start: Zondag 13 juli 2014 om 13:30 uur 
Einde: Zondag 13 juli 2014 om 15:30 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 

Iedereen kan tot bloei komen in de dans onder de 
juiste omstandigheden zoals optimale fysieke 
aanwezigheid, zelfinzicht, kennis van muziek en 
dansstijlen. We gaan dit in deze workshop 
onderzoeken d.m.v. het gebruik van de stem, 
oefeningen met tennisballen, stokken, plankjes en 
partnerwerk. Dit alles met respect voor eigen 
grenzen. Voor de twijfelaars: we gaan ook dansen, 
op een stukje choreografie en d.m.v. improvisatie. 
Neem zowel een rok als een broek/legging mee en 
laat je verrassen! (alle niveaus) 

Workshop Danza Mora met Yazila 

Start: Zondag 13 juli 2014 om 16:00 uur 
Einde: Zondag 13 juli 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Studio Al Hambra, Catharijnesteeg 6, 
Utrecht 
Kosten: € 25 
Website: www.farouq.nl 

Oriëntaals en Flamenco, dans van passie en 
sensualiteit. Met haar kracht en macht, stammend 
uit de levende traditie van de Arabo-Andalusische 
cultuur. Yazila is specialiste en pionier op dit gebied 
met een schat aan kennis en een enorm repertoire. 
Je krijgt combinaties Rumba 4/4 met waaier, 6/8 
Spaans/Marokkaans en Berber-voetwerk (vanaf 1 
jaar les) 

Zomerweek in Uffelte 

Start: Vrijdag 18 juli 2014 om 17:00 uur 
Einde: Vrijdag 25 juli 2014 om 12:30 uur 
Locatie: De Uelenspieghel 
Kosten: € 650-755 
Website: www.kerndansacademie.nl 

Zomerweek in Uffelte met Kerndans (gebaseerd op 
Egyptische dans), yoga, intuïtief schilderen en 
rawfoodmaaltijden 

Ritmes in de Spotlight! 

Start: Zondag 20 juli 2014 om 12:30 uur 
Einde: Zondag 20 juli 2014 om 16:00 uur 
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, Amsterdam 
Kosten: € 50 
Website: www.buikdanslijn.nl  

Buikdansmuziek en Oriëntaalse muziek is 
opgebouwd uit ritmes die sterk verschillen van 
Westerse Ritmes. Shaheen legt je uit hoe 
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verschillende Oriëntaalse ritmes in elkaar zitten, hoe 
je de ritmes kan herkennen, en welke bewegingen 
je erop kan doen. Zij legt de ritmes uit aan de hand 
van bekende en minder bekende muziekstukken, en 
begeleidt de danseressen op haar darbuka. In deze 
workshop behandelen wij oa het maqsoum, 
masmoody, tsiftetelli, malfoof, beledi, saidi en 9/8 
ritme Deze workshop verrijkt je dans en is een 
MUST voor elke buikdanseres die haar dans wil 
verdiepen en meer van haar buikdans-muziek wil 
begrijpen! 

Zills 'n Drills ! 

Start: Zondag 3 augustus 2014 om 13:00 uur 
Einde: Zondag 3 augustus 2014 om 16:00 uur 
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, Amsterdam 
Kosten: € 45 
Website: www.buikdanslijn.nl  

Een intensieve, zinderende workshop waar je lang 
plezier van hebt! Zills : Jezelf begeleiden met zills, 
of sills, sagat of vingercymbaaltjes geeft je als 
buikdanseres nieuwe mogelijkheden om je show op 
een hoger niveau te brengen. Shaheen leert je 
verschillende ritmes met sills te begeleiden (4/4, 
9/8). Drills - het steeds weer herhalen van vaste 
passencombinaties - leren je de bewegingen beter 
af te werken, nauwkeuriger in het ritme te dansen 
en natuurlijk geven drills je de mogelijkheid om je 
aandacht ook op je expressie en attributen als 
sluier, stok of sills te richten, zonder verlies van de 
kwaliteit van je bewegingen. Shaheen - met een 
jarenlange danservaring - geeft ook veel aandacht 
aan een goede basis-danshouding, die je op lange 
termijn je lichaam en je danscarriere ten goede 
komt. Een aanrader voor wie haar dans wil 
verdiepen! Sills zijn ook te koop tijdens de 
workshop, van lichte beginners-zills, tot zware, 
professionele optreed-vingercymbaaltjes. 

Dansreis Turkije 

Start: Dinsdag 30 september 2014  
Einde: Woensdag 8 oktober 2014  
Locatie: Turkije, Cappadocie 
Kosten: € 750 
Website: http://sheherazade-bazaar.nl 

Van 30 september - 08 oktober 2014 is er opnieuw 
een buikdansreis naar midden Turkije; Cappadocie. 
Voor verdere info: [www.sheherazade-bazaar.nl], 
info@sheherazade-bazaar.nl 

Workshops met prof. dr. Hassan Khalil 

Start: Zaterdag 15 november 2014 om 13:00 uur 
Einde: Zondag 16 november 2014 om 17:45 uur 
Locatie: Laetana's Bellydance World, Hoogstraat, 
Eindhoven 
Kosten: € 80-150 

Ook dit jaar heeft prof. dr. Hassan Khalil voor ons 
twee bijzondere workshops op het programma 
staan. Op 15 november (13.00-17.45 uur), gaan we 
ons verdiepen in de Klassiek Oriëntaalse stijl van de 
grote Egyptische sterdanseressen. Deze zo geliefde 
dansstijl blijft leerzaam en verrassend, boeien en 
inspireren. Hassan Khalil heeft voor ons een nieuwe 
choreografie in petto. Op 16 november (13.00-17.45 
uur) gaan we ons verdiepen in Modern Oriëntaals 
met fanveils. Het wordt de eerste workshop van 
Hassan Khalil met fanveils in Nederland. Heb je nog 
niet met fanveils gedanst? Of heb je wel al met 
fanveils gedanst, maar wil je er meer van leren? 
Kom en leer hoe je je dans met de mooie fanveils 
kunt verrijken. De workshops zijn inclusief een 
pauze van 45 minuten en catering. Informatie en 
aanmelden: Linda-Shahira, tel, 06-12226454, e-
mail: l.plaizier@vodafonevast.nl 

 
 


