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Voorwoord

Wanneer mag een dans ‘buikdans’ heten? Wat is de
essentie van buikdans? Na het artikel van Vera Van den
Berghe over authenticiteit in de dans is dit nummer van
Raqs wa Risala is een heel themanummer geworden over
deze vragen.

In ons denken daarover worden we bijgestaan door drie
vrouwen uit een andere dansdiscipline. Cora Bos-Kroese
en Nell Berger praten over vernieuwing in de oriëntaalse
dans, op basis van hun ervaringen met de samenwerking
met de Dalla Diva’s. Danseres Noor begon haar dans-
carrière als ballerina, maar de buikdans heeft haar hart
gestolen. Ze vindt onze dans veel vriendelijker voor haar
lichaam, maar wij kunnen ook wel wat leren van het ballet.

Kunnen westerse vrouwen de oriëntaalse dans
vernieuwen? Marieke van Beek heeft daar zo haar
gedachten over. In haar artikel ontleedt ze de buikdans in
vier hoofdaspecten en waarschuwt ze ons voor cultureel
kolonialisme. De danseressen van Egypte, volgens velen
de bakermat van onze dans, hebben het moeilijk. Hoe het
daar vroeger was en hoe het nu is, vertelt ons de
Egyptisch-Nederlandse Athea Shawky. Het is helaas een
vertrouwd verhaal...

Terwijl wij ons het hoofd breken over de grenzen tussen
echt en onecht, produceren de media al bijna een eeuw
lang nepbuikdans met een uitroepteken. Hoe dat er precies
uitziet, daarover gaat het derde artikel in onze serie over
beeldvorming van de oriëntaalse dans.

Rosanne Pouw wijst ons de weg in het overweldigende
aanbod van een ander type beelden. Zij schrijft over dvd’s
met buikdans en over de mensen die ze aanbieden.

Tot slot nog dit: ik ben heel blij met de complimenten die de
redactie krijgt voor Raqs wa Risala, maar ik mis het meer
kritische geluid. Dat heeft een vakblad ook nodig. Bij deze
dus de uitnodiging om te reageren via de mail, de weblog,
een ingezonden brief, een artikel of een column.
.
Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

http://buikdansen.web-log.nl.
mailto:buikdans@startpagina.nl
mailto:buikdans@startpagina.nl
http://www.buikdans.startpagina.nl
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n Onze auteurs m

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

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

Marieke van Beek
Na’ima, Marieke van Beek ( www.naima.nl ), is een verfijnde danseres met een krachitge uitstraling.
Na’ima danst al vanaf 1989. Ze heeft zich vele dansstijlen eigen gemaakt, zoals klassiek Arabisch,
modern Egyptisch, baladi, Turkse zigeunerstijl en dansen uit de Maghreb. Na jaren van intensieve
studie geeft ze nu les in Den Bosch en verzorgt optredens en workshops in heel het land. Ze schreef
artikelen voor het tijdschrift Navel en ze geeft lezingen. In 2008 richtte zij de BBN (BuikdansBond
Nederland) op. Haar focus ligt sterk op bewegingskwaliteit en authenticiteit. Voor haar is zachtheid
een wezenlijk kenmerk van de oriëntaalse dans. Een bewust gebruik ervan geeft kracht.

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

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

http://www.farouq.nl
http://www.buikdansereskyria.com
http://www.kyriascloset.com
http://www.naima.nl
http://www.buikdans.nl
http://www.buikdans.startpagina.nl.
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n Interview met Noor m
Betty de Regt (Noor) uit Amsterdam maakte als professioneel opgeleide danseres pas later de
overstap naar de oriëntaalse dans. Dat maakt haar tot een opmerkelijke verschijning in het
Nederlandse buikdanswereldje. Hoe kijkt zij aan tegen de buikdans in Nederland, komend
vanuit een academisch dansklimaat waarin buikdans bijna onbekend is?

Als ik dans denk ik niet….
Toen ik 11 was ben ik begonnen met klassiek
ballet en op dat moment is mijn passie voor de
dans begonnen. Binnen een jaar bleek dat ik
talent had en heb ik besloten dat ik van dans
mijn beroep wilde maken. Ik zag mezelf nou
niet direct in tutu het zwanenmeer dansen,
maar ik voelde dat het iets was wat ik moest
doen. Als ik dans, dan denk ik niet en voel ik
me het meest levend…. Dat is misschien niet
een heel gezonde manier van zijn maar het is
de mijne.

Na de dansacademie aan de slag
Het begin van mijn formele opleiding kreeg ik
aan de Mavo voor Ballet en Muziek in
Rotterdam. Elke dag een klassieke balletles
naast gewone mavo-vakken en moderne dans,
jazzdans, folklore en caractere. Ik ging met
veel plezier naar school en genoot van de
lessen. Vooral folklore vond ik heerlijk, gewoon
lekker dansen… Ik ben hypermobiel en dat
betekent dat ik met mijn passie soms te ver ga.

Aan het eind van het eerste jaar had ik mijn
been en mijn bekken ontwricht en die blessure
heeft me de rest van mijn dansleven
achtervolgd. Op mijn zestiende kon ik niet
meer lopen door bekkeninstabiliteit en moest ik
stoppen met de opleiding.

4 jaar niet dansen was een hel; ik kon het niet
laten en met intensieve fysiotherapie heb ik de
boel weer min of meer hersteld. Ik deed auditie
voor de dansacademies en werd aangenomen
bij de Scapino academie(nu Hogeschool voor
de Kunsten Amsterdam). Ik heb daar les
gehad in klassiek ballet, 3 of 4 stijlen moderne
dans, 3 stijlen jazzdans, flamenco, folkloris-
tische dans. Methodiek en didactiek, muziek,
anatomie, dansgeschiedenis, etc. Die opleiding
heb ik afgerond en officieel ben ik eerste-
graads dansdocent. In principe mag ik in elke
dansvorm lesgeven aan alle instellingen die
dans aanbieden. Op de Mavo voor Ballet en
Muziek vond ik moderne dans al heerlijk en ik
ben naar de dansacademie gegaan met als
doel choreografe te worden. Ik dacht: als ik
kan lesgeven, kan ik ook aan dansers duidelijk
maken wat ik van ze wil.

Na de dansacademie ben ik meteen aan de
slag gegaan als docent, als choreograaf en als
danser. Met vrij veel succes; producties in de
stadsschouwburg, lesgeven aan balletscholen
en academies, repetitor en choreograaf bij
dansacademie. Een kwestie van too much too
soon; ik kon het niet aan en heb me even
toegelegd op het lesgeven, je moet ten slotte
je boterham verdienen…

Bij toeval oriëntaalse dans ontdekt
Dat ik kennis maakte met de oriëntaalse dans
was eigenlijk per ongeluk…. Ik werkte in 2003
als musical docent voor de Blauwe Schuit, een
centrum voor kustzinnige vorming in Hoorn.
We hadden een open dag aan het begin van
het seizoen en Moulaya gaf daar workshopjes
en een demonstratie om haar lessen te
promoten. Er deed bijna niemand mee en een
paar collega’s en ik deden mee uit solidariteit.
En ik vond het heerlijk! Ik zat in een dansdip, ik
was 37 en om nog op niveau te dansen te oud,
alleen maar lesgeven zag ik niet zitten en ik
dacht na over omscholing. Toen was daar de
oriëntaalse dans…..
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Comfortabel met lichaam en persoonlijkheid
Het was voor mij iets heel nieuws. Het was
heerlijk om na 33 jaar nog iets helemaal
nieuws te mogen leren. En ik leerde bewegen
zonder mijn lichaam te forceren, met de
spieren in plaats van het skelet. En niet
proberen je lichaam in een vorm te persen
waar het niet in past. Dansen zonder pijn,
hoera! Het leren van alle isolaties was voor mij
kaasje. Als ik dans zoek ik niet persé naar het
ultieme plaatje, maar naar de ultieme sensatie.
Wat voel ik in mijn lichaam en hoe kan ik dat
reproduceren, dat gevoel? En wat ik zag bij
oriëntaalse danseressen en leraressen was
een comfortabel zijn met hun lichaam en een
uiting van hun persoonlijkheid die ik in
westerse dans soms mis. Meestal ben je in
ballet en moderne dans een medium om de
visie van een choreograaf te laten zien en het
is alleen aan de heel groten gegeven om daar
echt iets van zichzelf aan toe te voegen.

Veel inspiratiebronnen
Degene die mij het meeste gestimuleerd heeft
is Jeanine Korrelboom. Die zag iets in mij en
zij had iets van ga er maar voor! Zij heeft me
de weg gewezen naar Dunya en zo is het
balletje gaan rollen. Dunya heeft me geïnspi-
reerd en van Zafira heb ik ongelooflijk veel
geleerd. In Nederland heb ik les gehad van
Farouq, Leila en Rana. In Turkije van Serpil,
Halle Sultan, Reyhan Tuszuz en Prinses Banu.
Ik heb ook les gehad van Dina, Amani, Raqia
Hassan en Jillina. Ook heb ik veel oude clips
van Souhair Zaki, Souhair Ramsey en Nagua
Fouad bekeken. Ik moet zeggen dat Dina heel
inspirerend is geweest en Tanyeli, Sema Yildiz
en Tulay Karaca van de Turkse danseressen.
Van de Nederlandse danseressen vind ik Dina,
Zamira en Mirah uit Den Haag inspirerend, zij
voegen zoveel eigenheid toe en kopiëren niet.
De Dalla Diva’s wil ik ook noemen. Zij
gebruiken techniek als medium om een gevoel
over te brengen. Zoals Ahlem uit haar jurk
shimmiet in Henna Dilemma, is daar een
prachtig voorbeeld van.

Verschillen met ballet
Het belangrijkste verschil is dat je in de
oriëntaalse dans met je spieren danst en niet
met je skelet. In het ballet is de basispositie
van de benen uitgedraaid. Dat betekent feitelijk
dat je je onderlichaam in een onnatuurlijke
uitgangshouding plaatst en probeert te
houden. Dat is een toevoeging aan het ballet
die uit de tijd van Lodewijk XIV stamt en er
voor zorgt dat je als danser meer dimensies
toe kunt voegen. Het innemen van de
uitgedraaide positie vergt veel van je spieren
en van de gewrichten van het onderlichaam. In

de oriëntaalse dans is het streven ook naar
een gestrekte lichaamshouding maar vanuit
een in mijn ogen gezondere basis. In het ballet
probeer je zo lang mogelijke lijnen te maken
met je lichaam en je maakt je extra lang. Het
moet eruit zien alsof het geen moeite kost, en
dat doe je met veel inspanning. Lichtheid, alsof
je zweeft. En vaak pers je je lichaam in een
vorm die alleen mogelijk is als je een bepaald
lichaamstype hebt. Je werkt met een heel hoge
spierspanning. In de oriëntaalse dans werk je
meer vanuit ontspanning en je werkt met jouw
fysiek, wat met jouw lichaam mogelijk is. Niet
vanuit een plaatje, maar vanuit een gevoel. En
je werkt mét de zwaartekracht en niet er
tegenin.

Overeenkomsten tussen beide technieken
Voor mij is de grootste overeenkomst dat je in
beide technieken van uit je centrum, je buik
werkt. Je buik is in beide gevallen de aanzet,
de motor van de beweging. Met dat verschil
dat je in het ballet je buik aangespannen/inge-
trokken houdt en in de oriëntaalse dans meer
los. Er is veel meer beweging in de buik.
Verder zijn er vooral in de Amerikaanse stijl en
de klassiek Egyptische stijl veel passen in de
voortbeweging die duidelijk uit de klassieke
danstechniek komen.

Veel afleren, maar er zijn ook voordelen
Je moet veel afleren als je van de academie
komt en je gaat buikdansen: zoals het opgelifte
gevoel. Je moet je zwaartepunt veel lager
leggen en leren om je buikspieren los van de
rest van je lichaam te bewegen. En vooral veel
ontspannener de bewegingen doen. En meer
isolaties doen, zonder je gevoel los te
koppelen. De basishouding van een klassiek
geschoolde danseres is al goed, je moet er
alleen meer in ontspannen. Verder heb ik
geleerd om te leren op de dansacademie. Zo
snel mogelijk wat je ziet vertalen naar je eigen
lichaam. En onthouden van beweging en
bewegingscombinaties/choreografie was voor
mij makkelijker dan voor de meeste van mijn
medeleerlingen. Ik had nog een voordeel: mijn
specialisatie op de dansacademie was de
Mattox-techniek. Dat is een jazzdanstechniek
die veel gebruik maakt van isolatie en
coördinatie en dat heb je zeker nodig in de
oriëntaalse dans.

Formaliseren versus vrijblijvendheid
Er zijn ook andere verschillen. De westerse
danstechnieken zijn geformaliseerd; er is maar
één manier om het te doen en niemand morrelt
daar aan. Zeker als je in opleiding bent. Je
neemt het aan en je probeert zoveel mogelijk
aan de norm te voldoen. Als je fysiek onvol-
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doende is, of je capaciteit tot leren en het je
eigen maken van de techniek, of je muzikaliteit
of stijlgevoel niet goed zijn, dan val je al gauw
door de mand…. De eisen zijn de eisen en als
je er niet aan voldoet, houdt je danscarrière
gewoon op. Tenzij je bijvoorbeeld talent hebt
als docent of je als choreograaf vernieuwend
bezig bent.

Mij is opgevallen dat men in Nederland al snel
denkt veel te kunnen en aan het werk te
kunnen als buikdanseres of dansdocent. En
dat is niet zo vreemd: we hebben niet
voldoende vergelijkingsmateriaal en daardoor
lijkt het al snel wat in ongeschoolde ogen. De
oriëntaalse dans is niet onze traditie, maar er
is onder Nederlanders absoluut een verlangen.
Volgens mij heeft dat te maken met de
sensualiteit van de dans. Als je kijkt naar een
goede danseres is dat een genot om te zien,
een lust om haar te zien bewegen. En dat
geeft de indruk dat de danseres zich op haar
gemak voelt met haar lichamelijkheid en ook
haar seksualiteit (impliciet aanwezig). In onze
cultuur is er weinig ruimte voor sensualiteit,
voor genieten van lichamelijkheid. Dit gaat
hand in hand met het moeten presteren en het
seksualiseren van praktisch alles. Want: sex
sells.

En ik heb het gevoel dat docenten die te vroeg
zijn gaan lesgeven, het al snel voldoende/goed
vinden wat hun leerlingen doen. Dat roepen ze
ook al te snel (misschien ook angst om
leerlingen te verliezen?). Door hun gebrek aan
kennis en door hun onvermogen om kritisch
naar zichzelf kijken werken de leraressen de
vervlakking en het verlies aan kwaliteit zelf in
de hand. Maar: het is ook lastig! Van de
Egyptische en Turkse leraressen krijgen wij
ook alleen maar hun voorkeur en visie, omdat
de dans daar ook niet geformaliseerd is. En ik
heb gemerkt dat de waardering van een
danseres iets heel persoonlijks is, een kwestie
van smaak. Ik vind dat je als kunstenaar in
welke kunstvorm dan ook, eerst het ambacht
moet leren. Dus de taal van het door jou
gekozen medium. Dat betekent in de dans dat
je je eerst moet verdiepen in de techniek en de
verschillende stijlen, voordat je er mee gaat
stoeien en je je eigen stijl verder ontwikkelt.

Ruimte, bewustzijn en muzikaliteit
Buikdanseressen kunnen het nodige leren van
het ruimtegebruik van de danseressen van de
academie; hoe neem jij de ruimte in en hoe
kun je zelfs met je rug naar het publiek
bewustzijn uitstralen? En hoe gebruik je de
ruimte? Vaak zijn oriëntaalse danseressen
stationair op hun plaats. Verschil in hoogte is

ook ruimtegebruik! Verder bewustzijn van je
lichaam en vooral de armen! En muzikaliteit! In
de oriëntaalse dans vertaal je met je lichaam
de muziek. Dan moet je wel je ritmes kennen
en onderscheid maken tussen ritme en
melodie. Waar gaat het nummer over en hoe
kun je dat overbrengen zonder anekdotisch te
worden? Dit alles samen kan er voor zorgen
dat bijvoorbeeld de leerlingenvoorstellingen
theatraler worden en niet iets wat eigenlijk
tussen de schuifdeuren thuis hoort.

Moderne dans kan ook wat leren
Maar de Moderne dans kan ook iets leren van
de oriëntaalse dans. In de moderne dans is het
nu mode om de dansers bewegingsfrases te
laten maken. De choreograaf monteert de
fragmenten en zet er muziek onder. Dat vind ik
jammer, omdat je muziek kiest omdat die je
inspireert tot bewegingen en omdat het past bij
het thema van je dans. Niet andersom. En het
lijkt wel of in de moderne dans de esthetiek
niet meer mag, alsof het niet aangenaam mag
zijn om er naar te kijken.

Oriëntaalse dans en fusion
Fusion is leuk en ook nuttig om je als danseres
of choreografe niet in te laten slapen. Het kan
je op andere ideeën brengen en je ertoe
bewegen van je gewoontes en manieren af te
wijken. Daarom is het goed om lessen te
nemen in andere dansvormen en stijlen.
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Fusion kan er voor zorgen dat dans, welke
vorm dan ook, zich blijft ontwikkelen en met de
tijdgeest meegroeit. Als adviseur van de
Shimmie Shake (Buikdansfusion wedstrijd) kijk
ik naar de wedstrijd en denk er het mijne
van…… Ik zie dat deelnemers vaak de
buikdanstechnieken en stijlen niet beheersen
en de dansvorm waarmee ze de fusion
proberen te maken ook niet. Fusion moet je
volgens mij niet doen vanuit onmacht. Dat
moet je doen vanuit inspiratie om je eigen
zeggingskracht te vergroten en dat betekent
hard werken! Een goede tribal danseres moet
een verdomd goede buikdanstechniek hebben
om geloofwaardig en krachtig over te komen.
En ik heb zelf ervaren dat als je buikdans met
moderne/jazzdans wilt vermengen, dat echt
niet makkelijk is. Het is niet passen en
bewegingen van de ene en de andere techniek
afwisselen. Het is de essentie en de kracht van
de beide technieken gebruiken om te zeggen
wat je wilt zeggen met je dans. Ik voel zelf de
behoefte om theatraler te werken en merk dat
ik wat dat betreft nog een lange weg te gaan
heb. Ik kan dat niet alleen en vraag raad en
zoek inspiratie bij mijn leraressen van beide
dansvormen.

Balans in het werk
Behalve dansen in restaurants, optreden op
feesten en partijen en buikdansles geven, werk

ik voor een stichting in kunstzinnige vorming.
Samen met een zangdocent en een regisseu-
se maak ik musicalproducties. Het zijn grote
projecten gebaseerd op de grote musicalpro-
ducties. We werken met ongeveer 35 kinderen
tussen de 10 en 19 jaar. Ik maak de choreo-
grafieën en doe de staging van de massa-
scènes. Het is heel leuk maar hard werken. En
om voldoende geld te verdienen (de kachel
moet tóch roken), werk ik parttime in een
speelgoedwinkel voor houten speelgoed. Ik
vind het wel prettig om een soort balans te
hebben. Het stelt me in staat om met mijn
passie bezig te blijven en voeling te houden
met mijn eigenlijke vak.

Toekomstplannen
Mijn toekomstplannen zijn weinig concreet. Ik
wil vooral blijven dansen en doorgaan met
leren. Maar ik heb wel wat plannen voor
samenwerking op stapel staan en ik ben in de
brainstormfase van een theaterproject met
collega’s. Ik houd er van om samen te werken;
meestal ben je als docent en danseres
solistisch bezig. Maar met meer mensen en
meer visies kom je tot andere, onverwachte
dingen. Dan treed je uit de comfortzone en kun
je je weer ontwikkelen.

Peter Verzijl
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n Oriëntaalse dans en vernieuwing m

Waarom zou je een goed recept aanpassen? Tsja…, misschien omdat de smaak je gaat verve-
len, of omdat er nieuwe producten op de markt verschijnen die goed lijken te combineren,
omdat je vindt dat de dagschotel een plek in een vijfsterrenrestaurant verdient, of omdat koken
je passie is en je altijd op zoek bent naar nieuwe combinaties en bereidingswijzen. Bij de Dalla
Diva’s spelen meerdere beweegredenen en voor hun laatste voorstelling Maktoub …? vroegen
ze twee chef koks om wat van hun recepten te delen en feedback te geven op de ontwikkelde
gerechten: Cora Bos-Kroese en Nell Berger.

Jullie komen uit een andere discipline. Hoe
keken jullie in eerste instantie naar deze
dansvorm en hoe is tijdens de samenwerking
dat beeld veranderd?

Cora Bos-Kroese

Cora: Buikdans heeft zijn eigen taal, isolatie
van de heupen, ritmes van de voeten, hoofd,
schouders, met andere woorden het hele
lichaam is betrokken, maar in geïsoleerde
delen. Het heupwerk is erg kenmerkend, als
een soort golf, vanuit de aarde via de
gewrichten omhoog. En hoewel het uiteindelijk
samenvloeit, wordt in de moderne dans toch
veel meer vanuit het lichaam als geheel
gewerkt. Isolaties worden veel gebruikt, maar
het uitgangspunt is anders. Er zijn dus veel
overeenkomsten, alleen het startpunt is
anders. Het verschil ligt hem vooral in de
vrijheid. In moderne dans kan eigenlijk alles,
de oriëntaalse dans wortelt in een culture
traditie die bepalend is. Bij de samenwerking
met jullie in Maktoub….? kwam ik tot de
ontdekking dat uitgangspunten en werkvormen
vanuit mijn dansachtergrond wel een bijdrage
kunnen leveren aan het onderzoeken van de
mogelijkheden binnen de oriëntaalse dans. Het
toevoegen van theatrale aspecten, het gebruik
van ruimte, het fragmenteren van bewegingen
en daarmee een wending geven aan de
originele vorm, zijn de moeite van het

uitproberen waard. Met een moderne
benadering kan de essentie van de buikdans
heel goed overeind blijven. Er is meer mogelijk
binnen de traditie dan ik aanvankelijk dacht.

Nell: Op de dansexpressie opleiding was ik al
geïnteresseerd in de buikdans. Toch was het
in die tijd not done om je hiermee bezig te
houden. Ik heb wel eens een paar buikdans-
lessen gevolgd en vond dit zo confronterend,
in die zin dat ik helemaal geen buik en billen
had. De andere dames waren behoorlijk van
buik billen en borsten voorzien en ik wist niet
beter of een danslichaam zag eruit als een
atletisch lichaam. Ook zag ik een waanzinnig
genot in dansen in het hebben van een
lichaam waar je van kunt houden. Iets wat ze
er op de dansacademie behoorlijk uit hadden
gehaald. Het was voor mij een openbaring
ondanks mijn stappen die ik had gezet naar de
Afrikaanse dans en hun ritmes. Ik zag vrouwen
die genoten en niet in de stress raakten als ze
een stap miste of niet genoeg beleving
hadden. In de samenwerking werd alleen nog
maar meer bevestigd dat buikdans een
volwaardige dans is en dat al die vooroordelen
over folkloristische dansvormen overboord
gezet kunnen worden wat mij betreft. Ik geloof
niet zo in hogere en lagere vormen. Iedere
dans en vorm heeft een eigen bestaansrecht.

Jullie werken beiden als performer, maker en
coach, welke werkwijze hanteren jullie bij het
coachen van andere disciplines en wat werkt
volgens jullie het beste?

Cora: Toch trouw te zijn aan de discipline,
waarmee gewerkt wordt. De grenzen stap voor
stap verleggen door met opdrachten te
werken, als bijvoorbeeld: de ruimte anders
gebruiken (dus ook diagonalen,
hoogteverschillen en de ‘achterkant’), andere
muziek te nemen of de oriëntaalse muziek
anders interpreteren, beperkingen aangeven,
bewegingscombinaties uit elkaar halen, stijlen
mengen, leren doceren, alle dimensies
gebruiken en de mimiek en focus op
verschillende wijzen gebruiken. Mijn werkwijze
is samen met de dansers het onderzoek
aangaan en beginnen vanuit het bekende,
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vertrouwde, en gaandeweg nieuwe invloeden
toevoegen. Het spelen met de textuur van de
dynamiek, verzachten en verharden, doorgaan
of stops toevoegen en ritmes anders gebruiken
is allemaal interessant om mee te spelen.

Nell: Het is iedere keer eerst kijken waar een
groep of een individu naar toe wil. Ook hoeveel
iemand er voor over heeft. De ene groep moet
je temperen, de andere juist wat meer vuur
geven. Wel vind ik het belangrijk dat de groep
of het individu zich veilig kan voelen, omdat
daarin het creatieve proces goed kan gedijen.
Huilbuien, het niet meer zien zitten, het hoort
er allemaal bij. Ook voelen wanneer iemand
binnen de groep het niet meer ziet zitten.
Gesprekken aangaan. Het blootleggen van
hete hangijzers. Ik noem dit voor mij dan ook
tussen de regels kijken. Juist de
gezichtsuitdrukkingen en de dingen die niet
gezegd worden opvangen, om ze later tegen
het licht te houden. Er is voor mij niet een lijst
die ik af werk, maar een steeds weer met
nieuwsgierigheid kijken wat iemand of een
groep nodig heeft.

Wat vinden jullie het meest opvallend, meest
karakteristieke, sterkste onderdeel van de
oriëntaalse dans?

Cora: Het heupwerk dat als in een golf vanuit
de aarde omhoog komt en zichtbaar wordt
daar waar het niet direct ontstaat en de
sensualiteit. In Maktoub…? zit een ontleding
van de isolaties, waardoor de sensualiteit
versnipperd werd, het oogcontact met het
publiek geen constante factor was, maar toch
het karakteristieke van de dans aanwezig
bleef.

Nell: Het meest opvallende van de oriëntaalse
dans is voor mij de isolatie en van daaruit in
combinaties het hele lichaam laten kronkelen.
Bij de isolatie komt nog de individualiteit van
de danseres. Iedereen danst weer anders en
geeft zo zijn of haar visie op die dans of dat
gevoel en dat maakt buikdans boeiend.

Waar zien jullie de meeste mogelijkheden voor
de oriëntaalse dans om verder in te
ontwikkelen? En wat is daarvoor nodig?

Cora: De dans uit zijn context halen - vaak
word het gezien als entertainment voor
mannen?! Je kunt het theatrale aspect
benutten - met een verhaal ..., daarvoor is
natuurlijk een goed script nodig dat geen
letterlijk verhaal hoeft zijn, maar bijvoorbeeld
een ontwikkeling of een thema. Je kunt
emoties gebruiken om er een andere invulling

aan te geven. Zo kun je bijvoorbeeld een
bepaalde combinatie met verschillende
emoties laten uitvoeren. Kijken wat dat doet
met de combinatie en de verandering in de
bewegingen gebruiken om daar een nieuwe
danstaal uit te halen. Cross-overs met andere
disciplines zijn natuurlijk interessant om aan te
gaan, zoals met projecties, met kunstobjecten
werken, met niet gangbare attributen (props)
experimenteren of op een ongebruikelijke
locatie werken.

Nell Berger

Nell: Pionieren zoals de Dalla Diva's doen daar
zit geloof ik de ontwikkeling. Het durven je nek
uit te steken en een brug slaan naar thema's
die je als groep bezig houden. Deze te
onderzoeken vanuit de buikdanstechniek en
beleving. Hiermee doe je ervaring op. Het
betekent ook een lange adem hebben om niet
alleen het buikdanspubliek mee te bereiken,
maar ook ander publiek hier voor te
interesseren. Doorgaan met het ontwikkelen
van de eigen techniek, weet hebben van de
geschiedenis maar ook niet schuwen om
andere vormen van dans uit te proberen. Zo'n
internationaal festival is natuurlijk fantastisch
om uit te wisselen en de verschillende
workshops uit te proberen om de eigen dans
verder uit te bouwen. Verder jonge mensen
vragen om met de pioniers te werken en eigen
ideeën omzetten naar deze jonge groep door
meer choreografisch werken. Er zal meer
subsidie gegeven moeten worden aan dit soort
initiatieven om dit ook daadwerkelijk te kunnen
uitbouwen. Er gaat nog te veel naar de hoek
van de moderne dans.

Hoe zien jullie de toekomst van de oriëntaalse
dans t.o.v. andere werelddansvormen, en de
gevestigde dansdisciplines als ballet en
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moderne dans? Is er bijvoorbeeld meer
gecertificeerde technische danskwaliteit nodig
om een danser, dansvorm serieus genomen te
worden?

Cora: Je zou kunnen zeggen dat de
oriëntaalse dans toch voor een groot deel vast
ligt, omdat het een dans is die voortkomt uit
een traditie, die niet erg open staat voor
nieuwe invloeden. Maar dat kan je ook zeggen
van andere disciplines: tango blijft tango,
moderne dans blijft moderne dans … ga zo
maar door. Ik denk dat die tradities overeind
moeten blijven, zij veranderen hoe dan ook
met de tijd mee.

Nu heeft iedereen na de LP’s en cassettes,
CD’s en toch is het goed om af en toe weer
een LP te gebruiken. Ontwikkelingen gaan
door, maar blijven steeds teruggrijpen. Het is
goed om steeds terug te gaan naar de kern.
Verbetering van kwaliteit is natuurlijk
belangrijk, maar dat valt of staat met de
docenten die de kennis hebben vergaard en
hoe zij het doorgeven. Zelfs als je zelf je
zwakheden hebt als danser, kun je wel goed
overdragen hoe het wel moet. Het hangt er
maar van af hoe serieus je je taak neemt.

Nell: Het zal uit de hoek van de entertainment
getrokken moeten worden. Het is natuurlijk een
gegeven dat deze dans er is om te behagen,
maar met Maktoub…? en eerdere producties is

al bewezen dat er meer in zit. Alleen kan dit
nog verder worden doorgevoerd. Veel vrouwen
willen natuurlijk de bijpassende kleding aan als
ze dansen; zich mooi maken. Daar is niks mis
mee, maar wil je verder dan het plaatje gaan
en de mooie bewegingen dan moet je jezelf
goed durven aankijken in de spiegel. Het
vernislaagje mag er wel eens van af. Ik zie een
mooie toekomst tegemoet voor de ontwikkeling
van de buikdans als podiumkunst. Enerzijds
als traditionele dans, anderzijds als een
dansvorm die iets mee te delen heeft en
kritisch kijkt naar zichzelf en de maatschappij.
De podiumkunsten hebben hun bestaansrecht
al bewezen. De buikdans begint dit
schoorvoetend te doen. Het is een heel
gevecht om de conservatieve denkers over te
halen. Geld zal er beschikbaar moeten komen
en een Nederlands overkoepelend orgaan voor
buikdans en de podiumkunsten. Met Asli
Sharqi wordt er een poging ondernomen en ik
denk dat het goed is om een documentatie,
stichting en/of school op te zetten waar
docenten en performers opgeleid kunnen
worden.

Welke ervaringen/elementen uit de oriëntaalse
dans neem je mee in je eigen werk?

Cora: Ik kan niet zeggen dat ik elementen heb
meegenomen in mijn werk, het heeft me wel
weer gesterkt in het besef dat de vele vormen
van dans allemaal hun eigen taal hebben. Op
die manier heeft het mijn vocabulaire weer wat
uitgebreid en mij laten zien dat ik de dans altijd
ook in breedbeeld moet blijven bekijken.

Nell: De zachte doorgaande bewegingen van
het ene lichaamsdeel naar het andere.
Prachtig!

Wil je ook eens aan den lijve ondervinden wat
Cora en Nell bedoelen, dan kan dat. Cora en
Nell geven binnenkort beiden een workshop,
die je een nieuwe blik op de mogelijkheden
van de oriëntaalse dans geven! Kijk op
www.aslisharqi.nl voor informatie over de
workshops en een link naar hun websites.

Laudie Vrancken

http://www.aslisharqi.nl
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n Echte oriëntaalse buikdans??? m

Discussiestuk in twee delen: deel 1

De oriëntaalse buikdans is een kunstvorm. Daar zijn we het allemaal over eens. Binnen deze
kunstvorm zijn er vele stijlen. Daar zijn we het ook over eens. Maar er zijn te veel dansen die
onder de noemer buikdans ten tonele verschijnen. Wanneer houdt oriëntaalse dans op
oriëntaalse dans te zijn en is het iets anders geworden? Wanneer spreken we van dans met
oriëntaalse invloeden en wanneer van oriëntaalse dans pur sang? Over deze en meer vragen
leest u in dit artikel van Marieke van Beek.

Regelmatig ontmoet ik vrouwen die een begin-
nerscursus buikdans hebben gevolgd en nog
nooit oriëntaalse muziek hebben gehoord. Ze
zijn verkeerd voorgelicht in dergelijke cursus-
sen, hebben appels voor peren gekregen en
denken vaak: “Wat is dat voor een dansvorm
waarin alles mag?“ De vraag rijst dan: Wat
maakt buikdans echte buikdans? Wat bepaalt
het wezen van deze dans? Hoe ziet haar ziel
eruit?

Volgens mij zijn er vier hoofdaspecten die
bepalend zijn voor het karakter van de
oriëntaalse dans: muziek, techniek, gevoel en
cultuur.

Muziek
Oriëntaalse dans wordt uitgevoerd op
oriëntaalse muziek. Tja, dat zegt nog niks.
De muziek moet oriëntaalse ritmes als basis
hebben en werken met het kwartnoten
systeem. De danseres visualiseert de muziek
en is daardoor onlosmakelijk verbonden aan
het orkest. Zij is als het ware een visueel
instrument, de muziek gaat door haar heen en
wordt omgezet in bewegingen. Dit verklaart de
regionale verschillen in het beeld. Libanese
muziek heeft immers een ander temperament
dan Egyptische; de visuele vertaling ervan zal
er dan ook anders uitzien. Binnen de Egyp-
tische stijl zien we zelfs een wisselwerking
tussen het orkest en de danseres. De danse-
res heeft een bepalende invloed op de muziek:
het orkest van Suheir Zaki klinkt anders dan
het orkest van Dina. Haar dansstijl weerspie-
gelt zich in klankkleur en arrangement van het
muziekstuk.

Wanneer een danseres op cd-muziek danst
laat zij de muziek van de cd door zich heen
gaan. Er is dan geen wisselwerking met de
muzikanten.

Dit dienstbaar zijn aan de muziek vraagt om
uitschakeling van het ego. Zodra je de mooie
en interessante danseres wilt zijn ga je per
definitie de fout in. Toewijding en
bescheidenheid zijn veel productiever.

Techniek
Oriëntaalse dans heeft een binnen lichamelijke
techniek, je danst met je binnenkant. Controle
en beheersing van de diverse spiergroepen
zijn kenmerkend.

Bewegingen lijken vooral in de romp plaats te
vinden. Dat is ook zo maar ze worden dikwijls
ingezet vanuit voeten en benen, die goed
‘geaard’ dienen te zijn. De centrale lichaamsas
is belangrijk en de veelal kleine isolaties
worden uitgevoerd binnen het geheel.

Gevoel
Doorvoelen en beleven van de beweging is
essentieel. Je ziet aan de danseres haar
plezier, verstilling, zachtheid, uitbundigheid,
verdriet, sensualiteit of kracht. Kortom een heel
scala aan gevoelsuitdrukkingen. Het scala is
breed zeker gezien het feit dat een kwart tonen
systeem twee maal zoveel tonen en daarmee
gevoelsschakeringen kent.

Het is mijn persoonlijke ervaring dat techniek
en muziek zijn verbonden. Toen ik begon met
buikdansen, nu zo’n twintig jaar geleden, had
ik slechts één cassettebandje, namelijk van
Farid el Atrache. Ik oefende elke dag met
ditzelfde bandje. Ik had een vaag idee waar ik
moest zoeken wat betreft dansvocabulaire. Ik
speelde met dit beetje kennis en deed wat ik
voelde dat juist was op de muziek. Wat schetst
mijn verbazing toen ik op een workshop van
Suraya Hilal in Amsterdam precies die
beweging leerde die ikzelf had uitgevogeld als
passend op de muziek.

Wanneer ik met mijn hart luister en mijn gevoel
volg kan ik duidelijk waarnemen wanneer een
dansbeweging ‘klopt’ in de muziek. Als ik
bijvoorbeeld het ayubritme volg ga ik als
vanzelf draaien en tranceachtige bewegingen
maken. Traditioneel gezien is ayub het ritme
van de Zar (Egyptische trancedans) en niet
voor niks dus. Het klopt en het klopt al
eeuwen. Volg ik het ayubritme met mijn
verstand en ga ik het bijvoorbeeld met
borstaccenten invullen vanuit een plaatje in
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mijn hoofd dan ontstaat niet dat fijne dansge-
voel, dat gevoel van eenheid met de muziek.

Cultuur
Wanneer we het hebben over oorspronkelijk-
heid komen we al snel uit in Egypte, het land
en cultuur waar de buikdans is ontstaan
ofschoon de meningen daarover verdeeld zijn.
Niettemin zal niemand de authenticiteit van de
buikdans uit Egypte betwisten.

De islamitische cultuur heeft in de loop der
eeuwen een duidelijke stempel gezet op stijl en
vorm van de oriëntaalse buikdans. Deze
stempel vinden we ook terug in muziek en
visuele kunsten en gaat op voor alle islami-
tische landen. Ik verwijs naar het artikel
“Dance as an expression of Islamic Culture”
door Lois Ibsen al Faruqi .

Abstractie
Als eerste kenmerk is daar de abstractie. In de
diverse kunstvormen worden geen letterlijke
gebeurtenissen of dingen uitgebeeld. De
aandacht ligt vooral op abstracte geometrische
patronen, zoals we die kennen van oosterse
tapijten en tegels. In niet-religieuze kunst, waar
wel levende figuren uit de natuur voorkomen,
worden ze gestileerd, gedepersonaliseerd en
zo afgebeeld dat elke indruk van naturalisme
wordt weggenomen.

De danseres concentreert zich op vakkundig
uitgevoerde bewegingen en bewegingspatro-
nen als abstracte arabesken. Mocht er een
verhaal in de liedtekst zitten, dan zal ze die
gestileerd neerzetten. Ze zal haar aandacht
geven aan de gevoelens die de tekst bij haar
oproept en niet aan het mimen van gebeurte-
nissen.

Improvisatie
Improvisatie is een tweede kenmerk, dat
voortvloeit uit het eerste. Aangezien dansers
niet gebonden zijn door een verhaallijn met
duidelijk begin en einde zijn ze vrij hun talenten
te richten op variaties van bepaalde patronen.
Door muzikanten en dansers wordt net zo lang
geïmproviseerd op een patroon als er inspiratie
en belangstelling is. De participatie van het
publiek speelt ook een rol. Het is niet onge-
woon dat het publiek opstaat en zelf danst,
waarmee de voorstelling simpelweg wordt
verlengd. De dans komt door improvisatie tot
stand en wie goed kijkt ziet de analogie in
gevelpatronen, beeldhouwwerken of zang.
Uiteraard zijn er wel volgordes en kaders
waarbinnen wordt geïmproviseerd. maar in
principe creëert de artiest schoonheid in het
moment en ter plekke. Veel buikdanseressen

zijn daarom meesters in het entertainen. Als
geen ander weten zij hun danskunst te delen
en te communiceren. Zij gebruiken de
aandacht van hun publiek bij het creëren van
hun dans.

Seriële structuur
Tot slot zijn seriële structuur en een reeks van
miniclimaxen kenmerkend. Een islamitisch
kunstwerk of choreografie zal geen overkoe-
pelende spanningsboog hebben met een grote
ontlading op het einde. In plaats daarvan is het
kunstwerk opgebouwd uit een reeks van
patronen met elk hun eigen spanningsboog en
kleine ontlading. Vergelijk het met een
tegelpatroon waarbij elke tegel een variatie op
een bepaald patroon is. De reeks tegels of
dansonderdelen worden losjes met elkaar
verbonden. Ze zijn afzonderlijk te bekijken en
te genieten. Bijvoorbeeld de verschillende
onderdelen waaruit een baladi is opgebouwd:
elk onderdeel heeft een eigen spanningsboog
met duidelijk einde. Vaak zien we de buikdan-
seres dansend het podium verlaten als ware
het een verbinding naar het volgende segment
dat doorgaat in onze verbeelding.

Ik zat ooit enkele uren op de binnenplaats van
een paleis in Marrakech. Ik heb de ornamenten
van het gebeeldhouwde reliëf op de muur
bestudeerd. Op het eerste gezicht leek alles
hetzelfde maar bij nadere beschouwing kon ik
variaties onderscheiden, zag ik de hand van
diverse ambachtsmannen en het verschil in
fantasie en vormgevoel van deze mannen. Het
prachtige paleis van eeuwen oud kwam tot
leven.

Het zijn dezelfde schitterende details en
minutieuze variaties op een bewegingspatroon
als die ik zie aan een goede oriëntaalse
buikdanseres.

Vrouwendans
De oriëntaalse dans is ouder dan de islam.
Hier zijn duidelijke bewijzen voor gevonden in
de vorm van beelden en teksten. Na 20 jaar
ervaring en studie durf ik met een gerust hart
te zeggen dat vrouwelijkheid een wezenlijk
element is van onze dansvorm. En dan bedoel
ik dat de danstechniek is ontstaan uit stilering
van het functioneren van een vrouwenlichaam.
Mannen kunnen deze dans wel dansen of
onderwijzen, maar in bepaalde zaken zullen zij
echter niet ervaringsdeskundig zijn.

Cultureel kolonialisme
Oriëntaalse buikdans is een niet-westerse
kunstvorm die ook wordt beoefend door
westerse danseressen. Vaak zie ik dat
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westerse danseressen slechts één van
bovengenoemde kenmerken gebruiken in hun
danskunst. Zij nemen dat wat hen het meest
intrigeert, bijvoorbeeld de isolaties van de
romp of het vrouwenstuk, en creëren er hun
eigen fantasiedans mee. Dat mag. Maar je
mag het dan geen buikdans noemen.

Het is arrogant om eigen fantasiedansen onder
het mom van vernieuwing te presenteren als
buikdans. Het is nog maar één stap verder
naar cultureel kolonialisme: het misbruiken van
de kunst uit een andere cultuur ter meerdere
eer en glorie van de dominante cultuur.
Het riekt naar minachting en gebrek aan
respect voor de Egyptische danseressen en
muzikanten die het ambacht en daarmee
tweeduizend jaar traditie in zich dragen!

Echte vernieuwing kan alleen plaatsvinden van
binnenuit. Dus binnen bovengenoemde
oriëntaals culturele context. Bijvoorbeeld zoals
Samia Gamal elementen van het klassieke
ballet heeft geïntegreerd. Wanneer we naar
haar dans kijken zien we dat het wezen, de ziel
van de oriëntaalse dans behouden is gebleven
ondanks de toegevoegde vormen. Zo heeft
ook Dina vernieuwing gebracht door haar
sterke dynamiek in te brengen. Haar stijl vindt
navolging in zowel de Oriënt (denk aan Randa
Kamal en Orit Maftzir) als de rest van de
wereld. Toch blijft het typisch Egyptisch. Wie
goed kijkt ontwaart nog steeds baladi, saidi en
klassieke stijlverschillen binnen haar shows.

Ik denk, en dat meen ik echt, dat wij als
westerse danseressen ons allereerst moeten
bezighouden met basistechniek, stijlkennis en
beheersing. Juist om die kern, dat wezen van
de oriëntaalse dans te pakken te krijgen. Daar
hebben we onze handen vol aan, want omdat
we in het westen zijn opgegroeid, is het niet
vanzelfsprekend. Doe je dit níet, dan is wat je
doet geen vernieuwing maar gewoon iets
anders. En iets anders moet je afficheren als
iets anders en niet als buikdans. Bijvoorbeeld
‘showballet met oriëntaalse invloeden’ of
‘moderne dans met oriëntaalse invloeden’, etc.
Met dit onderscheid schep je duidelijkheid en
daardoor draag je bij aan het behoud van de
kwaliteit van een danskunst waar we allemaal
zoveel van houden.

Met dit discussiestuk heb ik willen pleiten voor
bewaking van de kern en essentie van de
oriëntaalse buikdanskunst. In deel twee zal ik
ingaan op persoonlijke authenticiteit en diverse
danseressen langs de oriëntaalse meetlat
leggen.

Marieke van Beek

Lois Ibsen al Faruqi is professor ‘Religion
and Art’ aan de Temple University in
Philadelphia. Ze doceert, geeft lezingen en
schrijft over kunst van moslims. De vertaling
van een van haar artikelen staat in Navel 4,
1995 en Navel 1, 1996
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n Buikdans in Egypte, toen en nu m

Athea Shawky heeft een Egyptische vader en een Nederlandse moeder en is opgegroeid in
Cairo. Toen ze 18 jaar was kwam zij na een kort verblijf in Engeland vanwege de gezondheid
van haar vader, met haar familie in Nederland wonen. Athea is arabiste en vertaalster
Nederlands-Arabisch. Nog regelmatig keert ze terug naar Egypte, zodat ze een goede
vergelijking kan maken tussen de culturele situatie zoals die nu is en hoe deze vroeger was,
toen ze als meisje in Egypte woonde.

Buikdans was deel van het leven
Ik ben geboren in 1959. De revolutie in Egypte
had nog niet zo lang daarvoor plaatsgevonden.
Wat ik me herinner is dat zang en dans overal
aanwezig waren, op tv, als je naar een feest of
bruiloft ging bijvoorbeeld. Ook zag je foto's van
danseressen in de bladen. Het was een
onderdeel van de maatschappij. Dans had,
nog veel meer dan zang, met feest te maken.
Bij een bruiloft moest je sowieso een danseres
uitnodigen om iedereen los te krijgen, zodat er
meer sfeer was op een avond, waardoor
iedereen vrolijk werd. Het was volledig
geaccepteerd om dat te doen.

Danseres in Luxor. Foto © Judith Scheepstra, 2005

Op vrijdag, als iedereen vrij was, kwam je met
de familie bijeen en ging je bijvoorbeeld naar
een film kijken waarin zang en dans voorkwa-
men. Het was onderdeel van de gezelligheid.
Jonge meisjes vonden het dan leuk om in de
familiekring voor elkaar te dansen. Dat had
toen nog iets heel losjes. Ik heb het dan over

de jaren ‘60. Je keek naar elkaar en je kon
laten zien hoe mooi je kon dansen. Je had
toen beroemde danseressen als Nagwa Fouad
en Suheir Saki en de dansgroep van Mahmoud
Reda was erg populair.

Toen al was het zo dat de meeste mensen het
erg leuk vonden om een danseres te zien,
maar het moest niet je vrouw, dochter of zus
zijn die in het openbaar optrad, want dat was
niet ok. In mijn familie is het nooit geaccep-
teerd dat je als vrouw in het openbaar zou
dansen of dat je dansles zou nemen.

De ontspannen sfeer rond dansen heeft
geduurd tot begin jaren ‘80. Toen kwam de
omslag.

Buikdans wordt not done
Begin jaren ‘80 had je de opkomst van de
islamitische groeperingen en de moord op
president Anwar Sadat. Sadat had in de
periode dat hij aan de macht was de
Islamitische broederschap meer vrijheid
gegeven en daardoor kregen zij meer
zeggenschap. Ze konden vertellen wat goed
en slecht was voor de bevolking. Na de
revolutie in de jaren ‘50 waren de Egyptenaren
meer op zoek naar de vraag wie ze waren. Je
had het nationalisme en het socialisme en
Rusland dat zich met alles bemoeide. Ook was
er de vraag: zijn we nu Arabieren of
Egyptenaren? In de jaren ‘80 kwam de islam
op. Dat werd voor veel mensen het grootste
houvast en het grootste bestanddeel van de
identiteit werd het moslim-zijn. En daarmee
kwam de vraag: doe ik het wel goed? Kan ik
nog wel kijken naar een halfblote danseres?
Het werd voor steeds meer mensen not done
om toe te geven dat ze het plezierig vonden
om naar een danseres te kijken.

Je kreeg als het ware twee blokken; mensen
die het leuk vonden en mensen die het
afkeurden. Maar ook kwamen er steeds meer
twijfelaars die niet openlijk durfden te zeggen
dat ze buikdans leuk vonden of er naar keken
op tv. Want er werd gezegd dat er zoveel
andere, leukere dingen te doen zijn en dat het
een toch wel erg prikkelende vorm van
bewegen is: "Je kunt toch veel beter gaan
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zwemmen als je wilt bewegen?" Zo kwam er
op het waarderen van buikdans al een zekere
beschuldiging. Vond je als vrouw buikdans iets
goeds dan was je al snel een vrouw die zich
bloot wil geven en er helemaal niets om geeft
als mannen naar haar kijken. In de jaren ‘80
mocht er op tv ook minder getoond worden en
de danseressen moesten hun blote buik
bedekken. Op een gegeven moment zag je het
helemaal niet meer op tv.

Als je dit soort informatie krijgt, denk je al heel
snel dat het niet in orde is en dan praat je er
ook niet meer over. Maar oude films met dans
kijken mocht nog wel, hoewel expliciete
dansscènes er uit werden geknipt. De oude
danseressen uit de films werden als minder
provocerend gezien dan de nieuwe danseres-
sen. Via de satelliet was dans nog wel te zien.

Danseressen nu provocerender
Er zijn nog steeds mensen in Egypte die naar
optredens van de huidige danseressen
toegaan en dit mooi vinden, maar mensen die
in de loop der jaren behoudender zijn gewor-
den vinden het verschrikkelijk, zedeloos of
vulgair.

Ik denk dat de huidige danseressen als
provocerender worden beschouwd vanwege
hun manier van bewegen en kijken. Omdat
deze danseressen iets doen waarvan ze weten
dat een groot deel van de maatschappij het
afkeurt, dragen ze dit ook explicieter uit, zo
van: ik doe toch waar ik zin in heb en doe toch
ondeugend, ondanks dat het niet mag en ga
bewegingen doen die nét niet kunnen. Zelf heb
ik geen bewegingen bij deze danseressen
gezien die niet kunnen maar als ik mensen er
over hoor klagen hebben ze het over
heupbewegingen die stotend en schokkend
zijn. Ook de manier van kijken is anders
geworden. De oude danseressen kijken op een
manier waaruit blijkt dat ze pret hebben en
waaruit blijkt dat ze het leuk vinden om te
dansen. Bij een danseres als Dina zie je
bijvoorbeeld meer dat ze heel goed beseft dat
wat ze doet eigenlijk helemaal niet kan, maar
dat ze uitstraalt dat het haar niets kan schelen
wat men van haar vindt.

Buikdans is er nog steeds en het is nog steeds
salonfähig in kringen die nog niet zo lang de
beschikking hebben over geld, de nouveau
riches. Dansen is meer verschoven naar
mensen die wat minder besef hebben van wat
kan en wat niet kan en dus als minder
beschaafd worden gezien. Mensen met oud
geld zijn zich meer bewust van de culturele
omschakeling. Op bruiloften worden nog

steeds danseressen uitgenodigd en ook in
grote hotels zijn nog steeds optredens die
openbaar zijn. Maar over het algemeen heeft
men het er niet meer over als een danseres
voor een bruiloft is uitgenodigd om te komen
dansen. Vroeger hoorde je dat wel en was het
een prestigekwestie om een zo beroemd
mogelijke danseres te kunnen strikken, want
dat zei iets over jezelf en hoe goed je het had.

Randa Kamel in Cairo. Foto © Judith Scheepstra, 2007

Tegenwoordig hoor je mensen vaker zeggen
dat ze een leuke bruiloft hebben bijgewoond
waar gelukkig geen trommels en danseressen
waren, dus dat het een hele beschaafde
bruiloft was. Over zang wordt overigens minder
slecht geoordeeld.

Shakira gênant
Ik denk dat jonge Egyptenaren Shakira gewel-
dig vinden omdat ze iets vertegenwoordigt wat
ze ook graag zouden willen zijn of doen.
Volgens mij, iemand die de Egyptische
buikdans kent zoals die vroeger was, heeft
Shakira de buikdans niet goed begrepen; ze
heeft een verkeerd beeld van wat het is en er
een eigen interpretatie aan gegeven. Ik vrees
dat ze niet begrijpt dat de bewegingen niet zo
expliciet moeten zijn en ook niet zó groot, dat
ze er letterlijk en figuurlijk schokkend uitzien.
Ze vergroot het uit als het ware. De buikdans
zoals ik die ken is veel vloeiender en subtieler.
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Vanuit mijn oogpunt is haar dans een
karikatuur. In ieder geval vind ik het niet mooi
wat ze doet; het lijkt alsof ze danst om
aandacht te trekken. Een danseres moet niet
dansen om aandacht te trekken of dansen met
als doel dat anderen over haar gaan praten in
de trant van moet je eens kijken wat zij
allemaal durft. De bedoeling van dansen is dat
mensen denken: oh wat is dat mooi. En dat zie
ik niet bij haar terug. Ik was behoorlijk ontdaan
toen ik haar voor het eerst zag. Ik wist eerst
niet wat ze aan het doen was met die vreemde
bewegingen totdat ik door had dat ze
probeerde te buikdansen. Maar het was
helemaal niet de buikdans die ik gewend was
te zien in Egypte. Blijkbaar ontbreken de
elementen waaraan iemand uit Egypte de
buikdans herkent. Daarom associeerde ik het
niet gelijk met buikdans. Toen ik het door had
dacht ik: oh wat vreselijk, gênant gewoon....

Toekomst van de buikdans in Egypte
Ik zie de buikdans in Egypte verwateren. Als ik
in Egypte ben, krijg ik niemand mee naar
optredens en er zijn ook nog heel weinig
gelegenheden over waar ik zelf naar toe kan
gaan. Er zijn nachtclubs waarvan sterk wordt
afgeraden deze te bezoeken. En dat terwijl
vroeger vrouwen met hun man naar een
nachtclub of casino gingen waar danseressen
te zien waren. Mensen willen nu in bepaalde
gelegenheden niet meer worden gezien.

Het kijken naar danseressen is nog steeds
minder erg dan dansen voor jezelf. Het dansen
voor publiek is het laagste. Dan heb je als het
ware je ziel aan de duivel verkocht. Pas was ik
bij familie in een deftige wijk van Cairo. Ze
zeiden besmuikt dat er ook een danseres in
het appartementengebouw woonde. Ze werd
duidelijk als heel anders beschouwd dan alle
andere mensen die in het gebouw wonen.

Ballet wordt als dans wel gewaardeerd en
geaccepteerd. In tegenstelling tot buikdans
heeft het aanzien. Misschien ligt dit aan de
aard van de bewegingen. Het leven van een
buikdanseres in Egypte is absoluut niet om
romantische fantasieën over te hebben. Ze zal
met veel weerstand te maken krijgen, haar

sociale status is erg laag en ze zal met de nek
aangekeken worden, zeker in deze tijd. Een
buikdanseres is iemand die niet gerespecteerd
wordt en niet gerespecteerd worden is iets
onprettigs, voor wie dan ook. Je moet het dus
wel heel graag willen en je moet van je af
kunnen bijten wil je je sociaal kunnen
handhaven als buikdanseres in Egypte.

In deze tijd, waarin veel wordt gezegd over de
Arabische wereld en de Arabische vrouw, over
wat ze allemaal wel of niet mag, wordt vaak
vergeten dat er een hele cultuur binnen de
vrouwengemeenschap aan het verdwijnen is,
een cultuur waarbinnen de vrouw er als vrouw
uit mag zien en dit letterlijk ook mag laten zien
om zichzelf en anderen daarmee te behagen.
Het gaf een geweldig plezier dat vrouwen
mochten dansen en als ze dat niet meer
mogen en daar niet meer voor uit mogen
komen dat het leuk is, is dat wel een teken dat
er in de Egyptische maatschappij dingen
veranderd zijn. Want wat mag een vrouw wel
en niet doen, juist omdat ze vrouw is?
Buikdans is in ieder geval in de taboesfeer
gekomen.

Gedichten en verhalen
Voor mij hoort buikdans thuis bij de plezierige
kant van de Arabische cultuur, net als
gedichten voorlezen of verhalen vertellen. Het
is een kunstuiting, het is ook ontspanning en
entertainment. Maar de kwestie wat wel en wat
niet mag qua ontspanning en entertainment is
complexer geworden. Wat mag nog wel, zodat
je aan het eind van de avond kunt zeggen: ik
heb iets zonder schuldgevoel ervaren en
gezien en een leuke avond gehad?

Welke kant het op gaat weet ik niet. Het kan
zijn dat buikdans ondergronds gaat en dan
ineens weer bovengronds komt als het klimaat
weer wat liberaler wordt. Net zoals in Spanje
onder het bewind van Franco de flamenco
verboden is geweest en na zijn dood weer is
opgekomen. Ik kan er nu in ieder geval nog
niets over zeggen.

Peter Verzijl
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n Buikdans in films en op tv m

We hebben er allemaal ervaring mee: vreemde beelden die mensen hebben van oriëntaalse
dans. Waar komen die beelden vandaan? Na de bijbelse en vaderlandse geschiedenis kijken
we nu naar het recentere verleden en het heden. Wat maken de westerse media van onze
dans? We zien een breed scala aan ‘oriëntaalse’ films met voornamelijk twee types danseres-
sen: de fille futile en de femme fatale. Toch kunnen we van de dansscènes ook wat leren.

In een bar in het Cairo van de jaren ’50 zit
meestercrimineel ‘The Major’ aan een tafeltje.
In de verte klinkt al de sirene van de politie-
auto’s die hem op de hielen zitten. Maar hij kan
zijn blik niet wegrukken van de danseres. En
zo wordt de man die erin slaagde om in het
Cairo Museum in te breken en de juwelen van
Toetanchamon te roven, alsnog ingerekend.
De vloek van de farao’s bestond uit een
verleidelijke buikdanseres.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw
vallen nog steeds mannen ten prooi aan
buikdanseressen: twee van Charlies Angels
leiden een schurk af met een dans die vrijwel
geen gelijkenis vertoont met wat wij buikdans
noemen, maar de man trapt erin en de derde
Angel gaat er vandoor met een flesje met de
gewenste vingerafdruk.

Het kan een schurk zijn die door buikdans
wordt verleid, maar ook de held van het
verhaal, zoals in de film “The Thief of Bagdad”
uit 1961: terwijl spaarzaam geklede ‘oriëntaal-
se’ danseressen Karim afleiden, gooit de fatale
gastvrouw een mysterieus poeder in zijn

wijnbeker. Gelukkig weet hij de bekers te
verwisselen, zodat de vrouw zelf in een stenen
beeld verandert. Net als haar vele slachtoffers,
die zij had uitgestald in haar tuin.

Decorstuk
Een buikdanseres brengt, bewust of onbewust,
mannen in de problemen; ze is een Salome of
een Mata Hari. Dat is wat de filmindustrie ons
lijkt te willen zeggen. Het tegenovergestelde
zie je ook: buikdanseressen als decorstukken,
waarvan je soms wel, maar soms ook niet het
gezicht te zien krijgt. Bewegende decorstukken
die moeten bijdragen aan een oriëntaalse
sfeer. Je ziet ze bijvoorbeeld in de Bond film
“From Russia With Love” (1963)’ en in
“American Samurai” (1992), “Son of the Pink
Panther” (1993) en “Around the World in 80
Days” (2004).

Zeer zelden zie je realistische beelden van
buikdans. De scène uit de aflevering “Try and
catch me” van de televisieserie Columbo,
waarin de politieman iemand zoekt die op dat
moment toevallig net buikdansles heeft, is een
uitzondering.
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Beelden verzamelen
Geïntrigeerd door het beeld dat de media
creëren van onze dans, een beeld dat tegelijk
natuurlijk ook een reflectie is van het beeld dat
mensen al hebben, ben ik begonnen met het
verzamelen van clips van buikdanseressen. En
ik ben niet de enige die dit heeft gedaan.

Danseres Aziza Sa'id heeft een lijst aangelegd
van films, tv-series, documentaires en muziek-
clips waarin buikdans te zien is en vond in het
totaal 516 titels.

Buikdanseres Shira, eigenaar van de het
beroemde Shira.net, heeft een soortgelijke
verzameling aangelegd en wijdt er verschillen-
de pagina’s van haar website aan. Zij
onderscheid daarbij:

Fantasies of the East, verhalen in de sfeer
van 1001 nacht, zoals over Aladin, Sinbad;
Historical tales, zoals bijbelverhalen en
films in een faraonische setting;
Other loosely Middle Eastern themes,
waaronder verhalen over archeologen en
mummies, reizen naar de Oriënt en over
het Vreemdelingenlegioen,
Plots with little or no Middle Eastern
connection, zoals restaurantscènes,
spionageverhalen en andere films die
verder geen relatie hebben met het
Midden-Oosten.

Dat zijn bij elkaar 189 titels. Er zijn zelfs
tekenfilms met oriëntaalse dans.

Dansende pin-ups
Paul Wickham verzamelde 68 clips van wat hij
‘cheesecake dances’ noemt: buikdansachtige
scènes in films uit de jaren dertig, veertig,
vijftig en zestig. Het kost me soms grote
moeite om zelfs de kortste clipjes – van maar
een paar minuten – helemaal uit te kijken; zo
saai is de dans die ik zie. Maar er zitten ook
verrassingen tussen, zoals een dans van Nejla
Ates in de film “Son of Sinbad” uit 1955.

Het lijkt erop dat in de wereld van de media het
oriëntalisme nooit is weggeweest.

Iedereen kan het
Wat zijn, behalve het fatale of het onzichtbare,
de karakteristieken van de buikdans die we
zien in films en op tv? Welke boodschappen
krijgt een kijker mee over oriëntaalse dans?

Allereerst dat iedereen kan buikdansen. Dat
zeggen we zelf ook, maar dan bedoelen we
iets anders dan dat de dans eigenlijk weinig
voorstelt en dat een echte opleiding er niet
voor nodig is. Dat Charlies Angels en Emma

Peel het dus van nature kunnen.

Die boodschap vind je zelfs in films die de
dans als onderwerp hebben. In de Tunesische
film “Satin Rouge” (2002) maakt de hoofdper-
soon al furore als danseres vóórdat ze les
heeft gehad van één van haar meer ervaren
collega’s. In het recentere “Whatever Lola
Wants” (2007) krijgt de Amerikaanse, als
jazzdanseres opgeleide Lola binnen de kortste
keren met haar eigen buikdanstheatershow
een kritisch Egyptisch publiek aan haar voeten.
In de Frans-Tunesische film “Les silences du
palais” - geen buikdansfilm - danst één van de
hoofdrolspeelsters een echte buikdans, maar
volgens het verhaal heeft de vrouw sinds haar
tiende opgesloten gezeten in een paleis,
zonder toegang tot beelden van danseressen.
Waar haalt zij dan haar hipdrops vandaan?
Deze film uit 1994 is overigens onlangs op dvd
verschenen en nog steeds zeer de moeite van
het bekijken waard. Maar ik dwaal af, want het
gaat in dit artikel over westerse, en niet over
oriëntaalse producties.

Professionals met slangenarmen
Professionele danseressen zie je wel in
‘oriëntaalse’ dansscènes, soms als body-
double van de hoofdrolspeelster, maar de
dansen die ze doen bevatten alleen clichés
van buikdans. Met de obligate gehoekte
ellebogen en polsen, veel slangenarmen,
backbends en sluiers, en begeleid door de
bekende westerse interpretaties van oriëntaal-
se muziek. De bewegingen zijn verder meer
die van het klassieke ballet of de moderne
dans. De massale groepschoreografieën die je
in de ‘oriëntaalse’ films vaak ziet, kunnen
trouwens best interessant zijn om te bekijken
als je op zoek bent naar ideeën voor een
groep. Want er zijn hier wel professionele
choreografen aan het werk geweest.

Vreemd genoeg zit er dus een tegenstrijdig-
heid in de heersende beelden. Er is immers
een groot verschil tussen de actrices die met
hun heupen schudden en de professionele
danseressen met hun niet-oriëntaalse dans.

Solo’s van professionele danseressen zie je
ook, zoals Melody Urquhart in een aflevering
van de tv-serie “Are You Being Served?” of
Rita Hayworth in de film “Salome” (1953). Zelfs
professionele buikdanseressen zijn van de
partij: Tanya Lemani danste bijvoorbeeld in
“Star Trek” en in “Get Smart”. In een aflevering
van de comedy “The Nanny” herken ik tussen
de buikdanseressen onder andere Ansuya en
Princess Farhana. Hierboven noemde ik al
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Nejla Ates en de film “Cairo”, waarin Nahed
Sabri en Aziza Hassan het hoofd van de
meesterschurk op hol brengen. Zelfs Samia
Gamal ben ik tegengekomen, in “Ali Baba” en
in “Valley of the Kings”. Dat deze vrouwen echt
kunnen buikdansen kan veel kijkers gemakke-
lijk ontgaan, want het gaat vrijwel altijd om zó
volkomen onwerkelijke situaties, dat de kwali-
teit van de danseressen in het oriëntalistische
geweld gemakkelijk ondersneeuwt.

Tweedelig en slank
Natuurlijk is het tweedelige kostuum alomte-
genwoordig. Met meer of minder glim en ge-
rammel. De zonder uitzondering bloedslanke
danseressen dragen bikinistijl kostuumpjes,
met utrakorte rokjes of met lange, doorzichtige
rokken. In feite bén je al een buikdanseres
zodra je een tweedelig kostuum aan hebt. De
rest is bijzaak. Sterker nog: je oogst verbazing
bij je publiek als je buikdanst zónder een blote
buik. Dan is het eigenlijk niet ‘echt’.

Onze eigen beelden
Dat is dus waar we als danseressen tegenop
moeten boksen. Wat kunnen we met deze
kennis doen? Misschien er een lijst uit
destilleren van dingen die je aan je publiek,
een journalist of een subsidieverstrekker kunt
vertellen over de dans. Wat het dus allemaal
niet is en welke eisen de dans stelt aan de
beoefenaars, willen ze op een professioneel
niveau kunnen dansen.

Dan is het bijvoorbeeld een idee om te
vertellen dat er in Nederland al verschillende
vakopleidingen bestaan, waarvoor je enige
buikdanservaring moet hebben om die te
kunnen volgen, hoewel ze nog geen officiële
status hebben. Dat goed kunnen buikdansen
een langere studie en ook ervaring vereist. Dat
buikdans een geheel eigen bewegingsarsenaal

kent, waarvan sommige bewegingen ook te
zien zijn in andere dansvormen. Dat er
verschillende vormen en stijlen van buikdans
bestaan, net als je die hebt in bijvoorbeeld
hiphop. Dat er verschillende kostuumstijlen
zijn, lang niet allemaal met een blote buik. Dat
er merkbare kwaliteitsverschillen tussen
buikdanseressen bestaan, die je als gewoon
publiek misschien niet zo snel zou kunnen
benoemen, maar die wel mede je mening
bepalen over een dans die je net hebt gezien.

Ik raad iedereen aan om een aantal clipjes van
de genoemde films te gaan bekijken om echt
doordrongen te raken van het beeld dat
‘buitenstaanders’ van oriëntaalse dans krijgen
voorgeschoteld. Want het heersende beeld
wordt niet gevormd door een anoniem spook in
het hoofd van de hedendaagse kijker, maar
door wat ze tot nu toe hebben gezien. En dat is
op zijn laatst in 1916 al begonnen met de film
“Intolerance”.

Buikdans in muziekclips
Na het bekijken van zoveel beelden rijst
natuurlijk de vraag wat ons publiek daar nu
daadwerkelijk van opsteekt. Stof genoeg, dus,
voor een volgend artikel. En dan hebben we
nog de muziekclips. Die beïnvloeden vooral de
jongere generatie. Onze haat-liefde-verhou-
ding met Shakira is al bijna spreekwoordelijk.
Maar ook dat is een verhaal apart.

Judith Scheepstra

Bronnen:
www.buikdans-beelden.startpagina.nl
www.zilltech.com/FAQMovies.html
www.shira.net
www.youtube.com/pwgr2000

De stills zijn afkomstig uit de films “Les silences du
palais” en “Whatever Lola Wants”

http://www.buikdans-beelden.startpagina.nl
http://www.zilltech.com/FAQMovies.html
http://www.shira.net
http://www.youtube.com/pwgr2000
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n De bomen en het bos m

Hoe vind je een goede buikdans dvd? Het aanbod is overweldigend. Welke dvd kun je nu het
beste kopen? Een gelikte Amerikaanse productie of toch liever iets van eigen bodem?
Rosanne Pouw heeft in de loop der jaren veel bekeken en geeft ons wat handreikingen om
onze zoektocht te vereenvoudigen. Over visies van producenten, over mond tot mond reclame
en over trailers op het internet.

In een grijs verleden, toen internet nog niet
bestond en men nog nooit van een cd of dvd
had gehoord, laafden buikdans fanatiekelingen
zich aan videobanden uit Amerika of Duitsland.
Omdat reizen naar Duitsland eenvoudiger was,
konden invloeden teruggevoerd worden op
Duitse, Engelse of Franse buikdansdocenten.
Die eerste VHS banden werden gemaakt door
professionele buikdanseressen die graag hun
kennis wilden verspreiden en waren bedoeld
voor een klein publiek. Recensies van video’s
verschenen in gedrukte buikdanstijdschriften,
zodat duidelijk werd of de video zijn geld waard
was.

Sindsdien heeft de informatiesamenleving een
vlucht genomen en is het veel eenvoudiger
geworden om informatie te achterhalen. Via
internet zijn clipjes te bekijken en kun je
muziek downloaden. Veel mensen kunnen
tegenwoordig een website in elkaar zetten en
zich een professionele buikdanseres noemen.
Door de grote hoeveelheid informatie wordt het
ook moeilijker om te bepalen wat kwalitatief
goede informatie is. Er zijn nu zoveel buikdans
dvd’s op de markt dat je door de bomen het
bos niet meer ziet. Wat kunnen we doen om in
deze informatiebrij onderscheid te blijven
maken tussen wat goed is en wat niet? Wat
doen we nu de gedrukte tijdschriften vervan-
gen zijn door elektronische nieuwsbrieven en
mond tot mond reclame door onpersoonlijke
websites?

Amerikaanse dvd’s
In Amerika hebben ze waarschijnlijk niet als
eerste het concept van een instructievideo
bedacht, maar inmiddels is duidelijk dat ze wel
uitstekend weten hoe ze deze dvd’s kunnen
maken, promoten en verkopen. Regelmatig

verschijnen nieuwe dvd’s met uiteenlopende
onderwerpen, van gothic bellydance tot een
workshop met de Egyptische Randa Kamal.
Omdat Engels voor veel Nederlanders de
tweede taal is zijn deze dvd’s makkelijker te
volgen dan vergelijkbare dvd’s in andere talen.
Daarnaast zijn de dvd’s via internet eenvoudig
vanuit je luie stoel te bestellen.

De technische kwaliteit van deze dvd’s is
gemiddeld zeer hoog: van eigen producties tot
opnames in een tv studio, de danseres is goed
te zien en de heldere stem van de instructrice
begeleidt je door de oefeningen. De inhoud
van de dvd’s verschilt echter nogal. Zo zijn er
ontzettend veel buikdans dvd’s voor beginners.
Je kunt je afvragen wat de zoveelste buikdans
beginners dvd nog toevoegt aan het bestaan-
de aanbod. Worden deze dvd’s gemaakt om
informatie aan te bieden, of omdat de danse-
res graag ook een dvd met haar eigen naam
erop uit wil brengen? En als je op zoek bent
naar een goede dvd, welke kun je dan het
beste kiezen?

Visie achter de dvd
Een handig hulpmiddel bij de grotere productie
maatschappijen is de visie die zij zich gesteld
hebben. Deze visie bepaalt voor een groot
deel wat voor producten zij leveren. Vergelijk
bijvoorbeeld de volgende visies, afgeleid uit de
websites van deze maatschappijen:

The International Academy of Middle Eastern
Dance (IAMED): “Buikdans tot podiumkunst
verheffen – alleen het beste van het beste op
buikdansgebied”.

Natural Journeys: “Nadruk leggen op welzijn,
bewustzijn en balans”.

Cheeky Girls Productions: “Het produceren
van kwalitatief goede dvd’s met professionele
danseressen in een omgeving waar respect en
eigenwaarde centraal staan”.

Bellydance Superstars (BDSS): “Buikdans een
gelijke status geven als Riverdance of ‘The
Royal ballet’. Met nadruk niet authentiek, maar
door de essentie van buikdans te verbinden
met een show element”.



Raqs wa Risala, nummer 11, september 2009, blz. 20

World Dance New York, productiemaat-
schappij gemanaged en in handen van
vrouwen: “Wij produceren, publiceren en
distribueren een grote verscheidenheid aan
dans- en fitnessgerelateerde dvd’s”.

Wie op zoek is naar de beste instructie met de
beste docenten, kun beter een IAMED dvd
kopen dan een dvd van Natural Journeys. Als
je graag een lerares hebt die gerespecteerd
wordt om haar kennis, is een Cheeky Girls
Productions een goede keuze. En als je meer
wilt weten over het showelement in de
oriëntaalse dans, dan kun je terecht bij de
BDSS dvd’s.

Uitgeven in eigen beheer
Naast de grote productie maatschappijen zijn
er ook danseressen die hun eigen dvd’s
uitgeven. Opvallend is dat deze dvd’s vaak
tijdloze informatie bevatten. Deze worden op
buikdansfora geprezen als dvd’s die elke
danseres zou moeten hebben. Toch krijg je ze
nauwelijks te zien, omdat de danseres zelf de
promotie en verkoop moet verzorgen en over
minder geld en middelen beschikt dan de
grotere uitgevers.

Als je op zoek gaat naar kwaliteit is het een
goed idee om verder te kijken dan de laatste
Bellydance Superstars dvd en wat meer geld
neer te leggen voor een dvd waarmee je een
solide basis legt. Een dvd waarop je niet na
een aantal keer uitgekeken bent, maar die je
regelmatig weer tevoorschijn haalt want ‘hoe

was het ook alweer?’. Deze dvd’s zijn onder
andere de serie van Delilah of de Practice
Companion van Aziza. Deze dvd’s zijn duurder
omdat de danseressen ze zelf produceren,
maar ze zijn dit ook dubbel en dwars waard.

Dit zijn de mensen die zwaar getroffen worden
door illegale kopieën en het online plaatsen
van dvd materiaal op websites zoals YouTube.
Het produceren van een dvd vraagt een flinke
investering van tijd en geld. Als je van
oriëntaalse dans houdt, respecteer dan de
artiesten en het werk dat zij in hun dvd gestopt
hebben door de dvd te kopen.

Ouderwets
Eén van de beste manieren om erachter te
komen welke dvd’s je absoluut in je collectie
moet hebben is door ouderwets informatie uit
te wisselen met andere danseressen. Mede
dankzij internet kan dat op veel verschillende
manieren, zoals:
 lees en schrijf recensies;
 stel vragen en geef antwoorden via forums

en hyves;
 ga naar buikdansfeesten om mede

enthousiastelingen te ontmoeten;
 praat met je klasgenoten, docent(en) om

tips uit te wisselen.

De kern van mijn verhaal is: ga niet passief op
de bank zitten wachten tot informatie naar je
toe komt.

Hoe meer buikdans dvd’s er bij komen, hoe
moeilijker het wordt om een keus te maken. In
plaats van verlamd naar het overweldigende
aanbod te staren, zouden we als buikdansge-
meenschap de handen ineen moeten slaan en
tegen elkaar uitspreken welke dvd’s de moeite
waard zijn. Sterker nog, als tegengeluid
zouden we zelf dvd’s kunnen produceren die
beter aansluiten bij onze Nederlandse of
Europese visie op de oriëntaalse dans.
Bijvoorbeeld de “Great Oriental Dancers of
Europe” dvd, waarop artiesten uit verschillende
Europese landen op te zien zijn.

Conclusie
Door de grote hoeveelheid buikdans dvd’s is
het moeilijk om de juweeltjes te vinden. Om de
verschillen tussen dvd’s beter te begrijpen kun
je beginnen met het ontrafelen van de visie
waarmee de dvd’s gemaakt zijn. Investeer in
een aantal kwalitatief goede dvd’s in plaats van
een groot aantal dvd’s met weinig inhoud. Het
is belangrijk om je actief af te blijven vragen of
wat je leert waar en waardevol is, ongeacht of
dit op dvd is of in een workshop. Wissel kennis
uit met andere buikdans enthousiastelingen,
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zodat het makkelijker wordt om het onder-
scheid te maken. Respecteer de expertise die
artiesten door de jaren heen opgebouwd
hebben door dvd’s niet te kopiëren, maar een
eigen exemplaar aan te schaffen.

Een laatste belangrijke vraag is in hoeverre het
online plaatsen en bekijken van youtube clipjes
afkomstig uit buikdans dvd’s schadelijk is voor

de buikdans gemeenschap. Bij de opkomst
van de cd-writer werd duidelijk dat het kopiëren
van muziek vervelende gevolgen had vooral
voor individuele artiesten. Ik heb nog niemand
horen klagen dat het uploaden van beschermd
dvd materiaal net zo schadelijk is als het
kopiëren van cd’s. Sterker nog, in eerdere
edities van Raqs wa Risala zijn artikelen
opgenomen met een groot aantal links naar
youtube clipjes. Ook ik ben gezwicht en plaats
met behulp van YouTube trailers van dvd’s bij
de recensies op mijn website. Verschuiven de
normen en waarden binnen de buikdans-
wereld? Daarom een oproep aan alle lezers
om hierover in discussie te gaan: Waar ligt de
grens? Stuur je reactie naar de redactie van dit
blad of doe mee met de discussie op mijn
forum op http://kyria.tieptoep.nl.

Bronnen:
De informatie over de diverse dvd producenten en
dvd’s is onder andere afkomstig van deze websites:
IAMED: www.bellydance.org
World Dance New York:
www.worlddancenewyork.com
Bellydance Superstars:
www.bellydancesuperstars.com
Cheekygirls productions:
www.cheekygirlsproductions.com
Natural Journeys: www.naturaljourneys.com
Aziza: www.azizashimmy.com
Delilah’s Visionary dance: www.visionarydance.com

Rosanne Pouw

http://kyria.tieptoep.nl.
http://www.bellydance.org
http://www.worlddancenewyork.com
http://www.bellydancesuperstars.com
http://www.cheekygirlsproductions.com
http://www.naturaljourneys.com
http://www.azizashimmy.com
http://www.visionarydance.com
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n Agenda m

Dit is een momentopname van www.buikdans.startpagina.nl/kalender

Baladi residential course with Marie Al Fajr

Start: 29 augustus 2009 om 00:00 uur
Einde: 4 september 2009 om 00:00 uur
Locatie: St Ives, Cornwall
Kosten: 680 pond

Baladi residential course with Marie Al Fajr This
residential course is a wonderful opportunity for a
small group of 10 dancers who wish to study closely
with Marie al Fajr. In a relaxed atmosphere we shall
explore the endless depths and qualities of Baladi?.
There will be plenty of time for individual input. Our
venue is a peaceful family home set amidst mature,
tranquil gardens. A short walk brings you to lovely
beaches and the artists’ centre of St Ives. Home
cooked vegetarian food, organic where possible is
lovingly prepared by our own chef! Cost: £680,
Includes full board, accommodation in twin bedded
rooms and tuition. Contact Diane 07789 906617
shaheera@blueyonder.co.uk

After summer workshop

Start: 1 september 2009 om 19:00 uur
Einde: 1 september 2009 om 20:30 uur
Locatie: Rotterdam Zuid, Larenkamp slinge 303
Kosten: € 15,-
Website: www.anybodymove.com

Na een relaxte zomer vakantie weer knallend
beginnen! Een gevarieerde dansles waarin de
conditie op de proef gesteld wordt!

Workshop with Prof Dr Hassan Khalil from Cairo

Start: 4 september 2009 om 18:00 uur
Einde: 6 september 2009 om 18:00 uur
Locatie: Centre Sportif de la Woluwé , Av.
Emmanuel Mounier, 1200 Woluwé St. Lambert
Kosten: € 275

Friday : 18h00 - 22 h : the coffe cup reader,
Classical Egyptian Oriental dance, Music of Abdel
Halim Hafez Saturday: 12 h - 18 h,: Zar S unday: 12
h - 18 h, : Melk the stars, a new choreography about
the arachique woman power in dance Fee: 275
Euro, booking before August 27, : 250 Euro Single
bookings for Saturday/Sunday: 120 Euro, before
Augsut 27: 110 Euro Venue: Centre Sportif de la
Woluwé , Av. Emmanuel Mounier, 1200 Woluwé St.
Lambert Info Nuriyya:0032.478.211.59
nuriyya@aol.com nuriyya.dance@gmail.com
nuriyya_icodac@hotmail.com

Introductie Workshop Buikdansen

Start: 5 september 2009 om 12:00 uur
Einde: 5 september 2009 om 14:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1093 CB
Amsterdam
Kosten: € 33,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Shaheen geeft een gevarieerde introductie
workshop voor (absolute) beginsters.

Introductielessen

Start: 8 september 2009 om 19:00 uur
Einde: 8 september 2009 om 20:15 uur
Locatie: Zeeheldentheater, Trompstraat 342, Den
Haag
Kosten: € 9,50

Vanaf september 2009 start er weer een nieuwe
cursus bij MounaMay Buikdansschool. Op 8 en 15
september zijn er vrijblijvende introductielessen,
waarin je kunt kennismaken met het buikdansen en
mijn manier van lesgeven.

Workshop Verfijnde Techniek

Start: 13 september 2009 om 14:00 uur
Einde: 13 september 2009 om 17:00 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
Kosten: € 30
Website: http://bellydanz.com

Workshop Verfijnde Techniek door Maaike Prust:
1001 shimmies. Allerlei verschillende technieken,
1001 shimmies of zoveel als we er kunnen
behandelen: met je schouders, heupen, buik,
bekken, enz. En natuurlijk doen we ook mooie en
flitsende combinaties op de muziek!

Introductielessen

Start: 15 september 2009 om 19:00 uur
Einde: 15 september 2009 om 20:15 uur
Locatie: Zeeheldentheater, Trompstraat 342, Den
Haag
Kosten: € 9,50

Vanaf september 2009 start er weer een nieuwe
cursus bij MounaMay Buikdansschool. Op 8 en 15
september zijn er vrijblijvende introductielessen,

http://www.buikdans.startpagina.nl/kalender
mailto:shaheera@blueyonder.co.uk
http://www.anybodymove.com
mailto:nuriyya@aol.com
mailto:nuriyya.dance@gmail.com
mailto:nuriyya_icodac@hotmail.com
http://www.buikdanslijn.nl
http://bellydanz.com
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waarin je kunt kennismaken met het buikdansen en
mijn manier van lesgeven.

Hilal Dance Workshop

Start: 19 september 2009 om 13:00 uur
Einde: 20 september 2009 om 17:00 uur
Locatie: Arnhem
Kosten: € 125
Website: www.hilaldance-nederland.nl

Workshop Hilal Dance in Arnhem met Alessandro el
Bascioni voor het beleven van de pure Baladi en
Sha'abi.

WereldZomerFestival

Start: 19 september 2009 om 19:00 uur
Locatie: Cool, Coolplein1, Heerhugowaard
Kosten: € 20
Website: www.menaleila.com

Dans-en muziekfestival in het theater. Workshops
Buikdans, Zumba, Salsa, Percussie en een
exotische markt.

Shakira workshop

Start: 20 september 2009 om 12:30 uur
Einde: 20 september 2009 om 15:00 uur
Locatie: Padoc, Hoge Rijndijk 3b Woerden
Kosten: € 25,00
Website: www.BuikdansenMetPetra.nl

Shakira workshop HIPS DON'T LIE voor echte
dansliefhebbers. Je leert een complete choreografie
inclusief de stoelen-act en de sluiermove.
Buikdanservaring is niet noodzakelijk;
doorzettingsvermogen wel!! Grijp je kans om de
Shakira moves te leren!

Diner Show 1001 Nacht

Start: 25 september 2009 om 19:00 uur
Einde: 25 september 2009 om 23:00 uur
Locatie: Restaurant de Oude Smidse, Stationstraat
26, Baexem
Kosten: € 37,50
Website: www.sarabi-dans.nl

Oriëntaalse Diner Show Op 25 september 2009
organiseert Restaurant De Oude Smidse te Baexem
(Midden-Limburg) in samenwerking met Sarabi een
Oriëntaalse Diner Show. Het wordt een
avondvullend programma met een 3 gangen
dinerbuffet met uiteraard hét nationale Turkse
aperitief: een lekker glaasje raki. Het diner begint
vervolgens met heerlijke oriëntaalse voorgerechten

en soepen, gevolgd door een gevarieerd, authentiek
buffet en wordt afgesloten met een lekker
dessertbuffet waar u een keuze kunt maken uit een
van de zoete nagerechten. Tussen de verschillende
gangen en tijdens het hoofdgerecht kunt u genieten
van een spetterende buikdansshow met 4
buikdanseressen, levende slangen, dansen met
kaarsen, zwaard, sluiers en meer. Als klap op de
vuurpijl is er op het eind van de avond een gezellige
miniworkshop waar iedereen die geïnteresseerd is
aan mee mag doen, dus ook mannen!

Vriendinnenweekend

Start: 25 september 2009 om 19:00 uur
Einde: 27 september 2009 om 15:00 uur
Locatie: Ulvenhart
Kosten: € 250,00
Website: www.bellywork.nl

Compleet verzorgd verwenweekend op een
inspirerend Landgoed, met zorg en liefde
georganiseerd door Gabi Lodewijk. Voor wie? Voor
alle vrouwen die graag hun buikdanskunsten willen
verdiepen, willen delen maar vooral ongedwongen
willen dansen en genieten van een inspirerende
omgeving. Maar ook voor vrouwen die willen
kennismaken met de Buikdanskunst wordt er een
basisworkshop gegeven. Voor alle leeftijden,
ervaring leert dat vrouwen tussen de 50 en 70 jaar
nog veel plezier beleven aan deze dans. Dit
evenement is uitstekend geschikt om alleen te doen
maar het is nog leuker om je (schoon)moeder, je
zus, je vriendin, je collega of je buurvrouw mee te
nemen. Er worden zodanige workshops gegeven
dat iedereen kan meedoen. Gabi Lodewijk geeft les
aan dames met en zonder fysieke beperking (zie de
publicaties op haar website; Belly Work. Er is ruimte
voor 20 personen, mocht je meer inhoudelijke
informatie willen, of twijfel je er aan of dit bij je past,
schroom niet even te bellen naar Gabi Lodewijk; 06
2009 7717.

Asli Sharqi, festival voor originele oriëntaalse

dans

Start: 25 september 2009 om 20:00 uur
Einde: 27 september 2009 om 22:00 uur
Locatie: Theater De Regentes
Website: www.aslisharqi.nl

Asli Sharqi (of 'origineel oriëntaals') is een groot
nieuw en vooral origineel buikdansfestival in Den
Haag op 25/26/27 september 2009, met nationale
en internationale gasten in een mix van traditie en
vernieuwing. Met Wendy Buonaventura (GB),
Mayodi (F/MA) en een keur aan nationale
danseressen in een gevarieerd programma. Doel
van het festival is dansers en makers uit de
oriëntaalse dans te inspireren tot het cre?n van
nieuwe vormen met respect voor de oorsprong. De
performers brengen originele dans van traditioneel

http://www.hilaldance-nederland.nl
http://www.menaleila.com
http://www.BuikdansenMetPetra.nl
http://www.sarabi-dans.nl
http://www.bellywork.nl
http://www.aslisharqi.nl
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tot experimenteel. Naast voorstellingen is er een vol
programma met: film, debat, lezing, workshops,
modeshow, expositie, bazaar en een open podium.
Kortom veel inspiratie voor het komende seizoen!

Uitdrukking

Start: 26 september 2009 om 13:00 uur
Einde: 26 september 2009 om 15:30 uur
Locatie: Weert
Kosten: € 25
Website: www.faracha.nl

We nemen verschillende emoties onder de loep die
we op allerlei manieren gaan oefenen en onze
grens aftasten.

Yogaworkshop voor Buikdanseressen

Start: 27 september 2009 om 11:00 uur
Einde: 27 september 2009 om 13:00 uur
Locatie: Vaals, Drielandenpunt, Limburg
Kosten: € 20,=
Website: www.iserona.eu

Thema van deze workshop: "Dans door de
chakra's" Ik ben zelf al jaren een enthousiast Yoga
beoefenaar. Ik integreer de Yoga- kennis en
ervaring in de buikdans. Yoga bevordert naast
geestelijk welzijn, het lichaamsbewustzijn en
verantwoord spiergebruik. Yoga laat zich dan ook
heel goed combineren met buikdans vanuit 'jezelf'
en je gevoel. In deze workshop laat ik jullie
kennismaken met verschillende
asanas/lichaamshoudingen die je heel goed bij
buikdansen kunt gebruiken. En deze keer gaan we
alle chakra's (energiecentrales in ons lichaam) na
en van hieruit dansen. Laat je verrassen!

Dans en rondreis Midden & Oost Turkije met

Dunya

Start: 2 oktober 2009 om 02:00 uur
Einde: 11 oktober 2009 om 00:00 uur
Locatie: Turkije
Kosten: € 1150
Website: www.buikdans.nl

Gedurende deze reis zal Dunya 3x3 uur les geven
en wordt er minimaal 2x les gegeven door een
Turkse gastdocent. Een van de Turkse docenten is
mijn goede vriendin / danscollega Rana Miras Er
zullen diverse stijlen worden behandeld en veel
aandacht worden gegeven aan muziekinterpretatie,
gebruik van ruimte,energie en expressie. Prijs €
1150,- inbegrepen: Vluchten en alle transfers, logies
met ontbijt op basis van 2 persoonskamer, alle
danslessen,traditionele maaltijd met zigeunermuziek
excursie naar de valleien, bezoek Nemrut Dagi, Urfa
en Harran, diner met dans optredens in Istanbul.
Wanneer je niet wilt/kunt deelnemen aan de lessen

is er een korting van € 100,- Opgave v?15 juli €
200,- dient uiterlijk 15 juni betaald te zijn, het
overige bedrag v?15 aug. Voor aanvraag van een
inschrijfformulier en/of meer info kun je contact
opnemen met Dunya, dunyaada@email.com

Workshops met prof. dr. Hassan Khalil

Start: 2 oktober 2009 om 19:00 uur
Einde: 4 oktober 2009 om 17:00 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag

Workshops met prof. dr. Hassan Khalil - 2 oktober
2009: 19.00 uur tot 22.00 uur - 3 oktober 2009:
11.00 uur tot 17.00 uur (is incl. 1 uur pauze) - 4
oktober 2009: 11.00 uur tot 17.00 uur (is incl. 1 uur
pauze) De workshops zijn incl. lunch, etc.
Informatie: Shahira-Linda, tel. 070 - 345 22 63,
mobiel 06 - 12 22 64 54 e-mail: l.plaizier@pzh.nl.
De workshops met Hassan Khalil zijn leerzaam,
inspirerend, motiverend en bijzonder gezellig, zoals
velen van jullie al hebben ervaren. Hassan is een
zeer deskundig leraar, die met humor en op
ontspannen wijze je in korte tijd veel leert. En met
persoonlijke aandacht voor iedere leerling. Wat we
dit weekend gaan doen blijft geheim, maar: dit wordt
een droomweekend. Voor de benodigde attributen
wordt gezorgd, deze zijn tijdens de workshops ook
te koop. Vond je de workshops bij Hassan Khalil
altijd al geweldig, en zou hij dit kunnen overtreffen?
Jawel, meld je aan voor dit droomweekend en
droom mee!

Workshops van de legendarische buikdanseres

Sema Yildiz

Start: 2 oktober 2009 om 20:00 uur
Einde: 2 oktober 2009 om 22:00 uur
Locatie: Buikdansschool Raniya, Gasthuisvest 47,
Haarlem
Kosten: € 45
Website: www.raniya.nl

De legendarische buikdanseres Sema Yildiz uit
Turkije komt speciaal naar Nederland voor het
geven van 5 workshops van 2 oktober t/m 4
oktober. Aanrader!

Workshops van Sema Yildiz

Start: 3 oktober 2009 om 12:00 uur
Einde: 3 oktober 2009 om 14:00 uur
Locatie: Buikdansschool Raniya, Gasthuisvest 47,
Haarlem
Kosten: € 45
Website: www.raniya.nl

De legendarische buikdanseres Sema Yildiz uit
Turkije komt speciaal naar Nederland voor het

http://www.faracha.nl
http://www.iserona.eu
http://www.buikdans.nl
mailto:dunyaada@email.com
mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://www.raniya.nl
http://www.raniya.nl
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geven van 5 workshops van 2 oktober t/m 4
oktober. Aanrader!

Arabische taal in dansmuziek

Start: 3 oktober 2009 om 13:30 uur
Einde: 3 oktober 2009 om 16:30 uur
Locatie: Untias, Omloop 1 Sint Nicolaasga
Kosten: € 30
Website: www.lalisa.nl

Door middel van vertaling van Arabische poezie leer
je meer inhoud te geven aan je oriëntaals. Een
prachtig lied en optreednummer van Warda staat
centraal

Dansshow Een Oriëntaals Palet

Start: 3 oktober 2009 om 20:00 uur
Einde: 3 oktober 2009 om 22:30 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 15,--

Enkele sheiks hebben een grote reis gemaakt op
zoek naar de meest engelachtige danseres aller
tijden. Deze avond halen zij herinneringen op aan
hun reis. Vele danseressen hebben zij
meegenomen, en zij zullen je betoveren met hun
dansen. Maar kunnen de sheiks een keus maken?
Dat zal pas aan het eind van de avond duidelijk
worden. Kom, en laat je meevoeren op deze reis en
laat je betoveren door de wereld van de Ori?. Zoals
de vele kleuren op het palet van de schilder, zo
veelzijdig zijn de dansen: van La Danza Mora tot
Bollywood. Van Egyptisch tot Persisch. Van Tribal
tot Tunesisch. Van Libanees tot Bellindonesian.
Danseressen: Sena, Ahlem, Lady Moonlight, Yazila,
Zafira, Leila, Anusch, Zilltana, Lilia, Harlemin, Lien
Siwalette, Wendila. Nuriyya (Belgie).

Nederlands kampioenschappen Buikdansen

Start: 4 oktober 2009 om 11:00 uur
Einde: 4 oktober 2009 om 16:00 uur
Locatie: Eindhoven, Kloosterdreef 84
Kosten: € 5
Website: http://ido-holland.com

Wordt de Nederlandse Kampioen Buikdans van
2009 en kwalificeer je voor de Internationale
kampioenschappen!

Workshops van de legendarische buikdanseres

Sema Yildiz

Start: 4 oktober 2009 om 12:00 uur
Einde: 4 oktober 2009 om 14:00 uur
Locatie: Buikdansschool Raniya, Gasthuisvest 47,
Haarlem
Kosten: € 45
Website: www.raniya.nl

De legendarische buikdanseres Sema Yildiz uit
Turkije komt speciaal naar Nederland voor het
geven van 5 workshops van 2 oktober t/m 4
oktober.

Salimpour techniek/ tribal fusion serie

Start: 4 oktober 2009 om 13:00 uur
Einde: 4 oktober 2009 om 16:30 uur
Locatie: new dance studio's, Amsterdam
Kosten: € 55
Website: www.arya.nu

Masterclass serie Salimpour techniek voor buikdans
en tribal fusion. Gevorderden niveau. Minstens 2
jaar ervaring nodig.

Masterclass layering techniek

Start: 10 oktober 2009 om 13:00 uur
Einde: 10 oktober 2009 om 16:15 uur
Locatie: Sophies palace, Utrecht
Kosten: € 50
Website: www.arya.nu

In deze masterclass werken we met complexe
layering techniek gebaseerd op het werk van
Suhaila Salimpour. Het is een manier om maximale
muziek interpretatie te krijgen en het vraagt veel
controle over het lichaam. Kennis van de techniek
(voorgaande workshops) is een pre maar niet
noodzakelijk. Minimaal 1 jaar buikdans ervaring
nodig.

Bellydance Afternoon Party

Start: 10 oktober 2009 om 13:30 uur
Einde: 10 oktober 2009 om 17:30 uur
Locatie: LLC Lombardijen, Menanderstraat 89,
3076 AG ROTTERDAM
Kosten: € 10,00 / 12.50
Website: www.bellydancefoundation.nl

Een bruisend oriëntaals festival met: * Optredens en
demonstraties oriëntaalse dans o.a. Alimah
Sameera, Anusch Alarwerdian, Showgroup Mirage *
Workshops o.l.v. Tariq (percussie), Yasmin

http://www.lalisa.nl
http://ido-holland.com
http://www.raniya.nl
http://www.arya.nu
http://www.arya.nu
http://www.bellydancefoundation.nl
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(oriëntaalse dans) * Live muziek * Oriëntaalse disco
* Bazaar

Oriëntaalse Swing Groningen

Start: 10 oktober 2009 om 20:00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: € 6,-
Website: www.ainadanst.nl

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer per jaar een swingend
buikdansfeest, elke tweede van de maanden
oktober, december, februari, april en juni. Tijdens
deze avonden kun je genieten van een prettige
sfeer, goede buikdansmuziek en enkele optredens,
en je kunt er vooral zelf heerlijk dansen. Souk
aanwezig! In Huis"De Beurs", A-Kerkhof 4 te
Groningen. Optredens zijn welkom!

Workshop "Drum Solo" met Anusch!

Start: 11 oktober 2009 om 10:00 uur
Einde: 11 oktober 2009 om 13:30 uur
Locatie: Dance Works Rotterdam, 's Gravendijkwal
58A, 3014 EE, Rotterdam
Kosten: € 40
Website: www.bellydancefoundation.nl

Workshop 1 "Drum Solo" o.l.v. Anusch. Nieuwe
Choreografie. Niveau: 2-3-4-5. Zie de demo voor
een impressie: www.anusch.nl/video/20

Zills a la Suhaila

Start: 11 oktober 2009 om 13:00 uur
Einde: 11 oktober 2009 om 16:15 uur
Locatie: Sophies palace, Utrecht
Kosten: € 50
Website: www.arya.nu

Je leert in deze masterclass een moderne kijk op
zills. Een les met folkloric fusion en jazz elementen
om de traditionele methode uit te breiden.

Workshop "Balady" met Anusch!

Start: 11 oktober 2009 om 14:00 uur
Einde: 11 oktober 2009 om 17:30 uur
Locatie: DANCE WORKS ROTTERDAM, 's
Gravendijkwal 58A, 3014 EE, Rotterdam
Kosten: € 40
Website: www.bellydancefoundation.nl

Workshop 2 "Balady" o.l.v. Anusch. Nieuwe
Choreografie. Muziek: Ishta. Niveau: 2-3-4-5. Zie de
demo voor een impressie: www.anusch.nl/video/17

(Dans)reis naar Zuid-Turkije met Rachid

Alexander en Sheila

Start: 16 oktober 2009 om 00:00 uur
Einde: 25 oktober 2009 om 00:00 uur
Locatie: Turkije
Website: www.oriëntaalscentrum.nl

We logeren in een klein en kindvriendelijk hotel
gelegen aan het strand. Bijna iedere dag zijn er
danslessen van Rachid Alexander en/of Sheila.
Verder ben je vrij om te zonnen, zwemmen,
winkelen, wat je maar wilt. We gaan cultuurtrips
maken, de bergen in, shoppen in Antalya en/of
Kemer en een boottour maken. En natuurlijk is er de
mogelijkheid om waterpijp te roken, te swingen in
een van de uitgaansgelegenheden en je te laten
verwennen in een hamam.

Bauchtanzmesse Orienta 2009

Start: 17 oktober 2009 om 00:00 uur
Einde: 18 oktober 2009 om 00:00 uur
Locatie: Stadthalle Hofheim/Taunus
Website: www.orienta.de

Dem Event für orientalischen Tanz in Europa -
Ausgezeichnet mit der dem "Halima-Preis" 1998-
Die Orienta findet seit 1995 jedes Jahr statt > nun
schon zum vormerken : nächste Orienta Messe Wie
gewohnt mit internationalem Rahmenprogramm,
Tombola, vielen, vielen Ausstellern aus dem In- und
Ausland, Workshops, Vorträgen und den beliebten
Messe-Parties. Interesse als Aussteller oder
Workshop-Dozent/In dabei zu sein? Schreiben Sie
uns! Anfragen für das Rahmenprogramm bitte erst
ab Mai 2009. Werbung bei Orienta:
Prospektauslage während der Messe

Workshop dansen op taqasim

Start: 24 oktober 2009 om 14:00 uur
Einde: 24 oktober 2009 om 17:00 uur
Locatie: DCU, Mgr.v/d Weteringstraat 13 a Utrecht
Kosten: € 35
Website: www.farouq.nl

Dansen op taqasim met Simone Baddou en Farouq

Workshop Oum Kalsoum en Mohammed Abdel

Wahab door Caroline

Start: 25 oktober 2009 om 13:00 uur
Einde: 25 oktober 2009 om 16:00 uur
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31 Utrecht

http://www.ainadanst.nl
http://www.bellydancefoundation.nl
http://www.anusch.nl/video/20
http://www.arya.nu
http://www.bellydancefoundation.nl
http://www.anusch.nl/video/17
http://www.orienta.de
http://www.farouq.nl
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Kosten: € 35
Website: www.farouq.nl

Luisteren naar muziek, kijken naar filmbeelden en
dansen op muziek van deze Egyptische grootheden

Sultans Of Raqs

Start: 31 oktober 2009 om 18:00 uur
Einde: 1 november 2009 om 11:00 uur
Locatie: Rabotheater, Hengelo
Kosten: € 16.50
Website: www.sultansofraqs.com

International male oriental dance group

Maak kennis met de Orient

Start: 31 oktober 2009 om 19:00 uur
Einde: 31 oktober 2009 om 23:00 uur
Locatie: Hoogland
Kosten: € 9,-
Website: www.eastwestarts.nl

Maak kennis met de Orient, hafla/buikdansfeest.
Workshop door Maaike Prust, vrijdansen, shows
door Farouq, Gunesh en Gauhara, gezellige bazaar.
Reserveren verplicht via kunsten@planet.nl Mannen
en vrouwen welkom.

Egypte Key of Life speciale dans/woestijnreis

Start: 1 november 2009 om 00:00 uur
Einde: 13 november 2009 om 00:00 uur
Locatie: Egypte: Cairo en Luxor
Kosten: onbekend
Website: www.egyptereizen-keyoflife.nl

13-daagse reis naar Egypte. Vanuit Cairo trekken
we door de witte en zwarte woestijn naar Luxor.
Naast workshops zullen we onderweg op allerlei
manieren in kontakt komen met de Egyptische dans
en muziek. Key of Life - Gerry Verheijden Faracha -
Yvonne Meulen info@faracha.nl

Workshop 10/8 ritme en arabesken

Start: 7 november 2009 om 11:00 uur
Einde: 7 november 2009 om 13:30 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 30
Website: www.buikdansschool.nl

Arabesken geven je dans een sierlijke en vloeiende
uitstraling. Niet alleen passend op een
gedistingeerd ritme als de 10/8ste, of op een 8/8ste,

maar ook op de meer eenvoudige ritmes zijn ze
goed te gebruiken.

Salimpour techniek/ tribal fusion serie

Start: 8 november 2009 om 13:00 uur
Einde: 8 november 2009 om 16:30 uur
Locatie: new dance studio's, Amsterdam
Kosten: € 55
Website: www.arya.nu

Masterclass serie Salimpour techniek voor buikdans
en tribal fusion. Gevorderden niveau. Minstens 2
jaar ervaring nodig. (2e sessie van 3!)

Tribal Workshops Kami Liddle in Amsterdam

Start: 14 november 2009 om 09:00 uur
Einde: 15 november 2009 om 17:00 uur
Locatie: Amsterdam, NTB
Kosten: € 60
Website: www.halimadans.eventbrite.com

BDSS Kamin Liddle geeft 2 Tribal Fusion
workshops in Amsterdam

Tribal Fusion Intensive with Zafira Dance

Company

Start: 20 november 2009 om 19:00 uur
Einde: 22 november 2009 om 19:00 uur
Locatie: New Dance Studios / Amsterdam
Website: http://myspace.com/theuzume

The Uzumé presents a Tribal Fusion Bellydance
Intensive with Zafira Dance Company (show

Workshop en vrijdansavond

Start: 21 november 2009 om 19:30 uur
Einde: 21 november 2009 om 23:15 uur
Locatie: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47,
Amersfoort
Kosten: € 19,50
Website: www.gunesh.nl

19.30- 21.15 en 21.15 - 23.15 Workshop en
vrijdansavond Workshop €19,50 Vrijdansavond
€2,50 als je de workshop hebt gevolgd, anders
€4,50 06 183 60 485

http://www.farouq.nl
http://www.sultansofraqs.com
http://www.eastwestarts.nl
mailto:kunsten@planet.nl
http://www.egyptereizen-keyoflife.nl
mailto:info@faracha.nl
http://www.buikdansschool.nl
http://www.arya.nu
http://www.halimadans.eventbrite.com
http://myspace.com/theuzume
http://www.gunesh.nl
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From Cairo with Love

Start: 5 december 2009 om 00:00 uur
Einde: 6 december 2009 om 00:00 uur
Locatie: Krasnapolsky Hotel Amsterdam
Website: www.orientalprincesses.com

Oriental Princesses presents the stars of Cairo:
Randa Kamel, Dr. Mo Geddawi and Dalila Of Cairo
Dance gala on 5 December 2009 Workshops on 5 &
6 December 2009 Online ticket sale starting soon
via e-mail announcement. Limited seats available so
be quick. * Gala evening * Workshops * Shisha
lounge * Bazar * After party *

Draai technieken

Start: 12 december 2009 om 13:00 uur
Einde: 12 december 2009 om 15:30 uur
Locatie: WEERT
Kosten: € 25

De draai......de dynamiek in de dans! We gaan
verschillende technieken behandelen en in de dans
invoegen. Vanaf licht gevorderd. Voor meer
info:www.faracha.nl workshopagenda

Oriëntaalse Swing Groningen

Start: 12 december 2009 om 20:00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: € 6,-
Website: http://ainadanst.nl

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer per jaar een swingend
buikdansfeest, elke tweede van de maanden
oktober, december, februari, april en juni. Tijdens
deze avonden kun je genieten van een prettige
sfeer, goede buikdansmuziek en enkele optredens,
en je kunt er vooral zelf heerlijk dansen. Souk
aanwezig! Aanvang 20.00 uur in Huis"De Beurs", A-
Kerkhof 4 te Groningen. PS! Optredens zijn welkom!

Salimpour techniek/ tribal fusion serie

Start: 13 december 2009 om 13:00 uur
Einde: 13 december 2009 om 16:30 uur
Locatie: new dance studio's Amsterdam
Kosten: € 55
Website: www.arya.nu

Masterclass serie Salimpour techniek voor buikdans
en tribal fusion. Gevorderden niveau. Minstens 2
jaar ervaring nodig.

Workshop en vrijdansavond

Start: 30 januari 2010 om 19:30 uur
Einde: 30 januari 2010 om 23:15 uur
Locatie: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47,
Amersfoort
Kosten: € 19,50
Website: www.gunesh.nl

19.30- 21.15 en 21.15 - 23.15 Workshop en
vrijdansavond Workshop €19,50 Vrijdansavond
€2,50 als je de workshop hebt gevolgd, anders
€4,50 06 183 60 485

Oriëntaalse Swing Groningen

Start: 13 februari 2010 om 20:00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: € 6,-
Website: http://ainadanst.nl

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer per jaar een swingend
buikdansfeest, elke tweede van de maanden
oktober, december, februari, april en juni. Tijdens
deze avonden kun je genieten van een prettige
sfeer, goede buikdansmuziek en enkele optredens,
en je kunt er vooral zelf heerlijk dansen. Souk
aanwezig! Aanvang 20.00 uur in Huis"De Beurs", A-
Kerkhof 4 te Groningen. PS! Optredens zijn welkom!

Oriëntaalse Swing Groningen

Start: 10 april 2010 om 20:00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: € 6,-
Website: http://ainadanst.nl

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer per jaar een swingend
buikdansfeest, elke tweede van de maanden
oktober, december, februari, april en juni. Tijdens
deze avonden kun je genieten van een prettige
sfeer, goede buikdansmuziek en enkele optredens,
en je kunt er vooral zelf heerlijk dansen. Souk
aanwezig! Aanvang 20.00 uur in Huis"De Beurs", A-
Kerkhof 4 te Groningen. PS! Optredens zijn welkom!

Workshop en vrijdansavond

Start: 24 april 2010 om 19:30 uur
Einde: 24 april 2010 om 23:15 uur
Locatie: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47,
Amersfoort
Kosten: € 19,50
Website: www.gunesh.nl

http://www.orientalprincesses.com
http://ainadanst.nl
http://www.arya.nu
http://www.gunesh.nl
http://ainadanst.nl
http://ainadanst.nl
http://www.gunesh.nl


Raqs wa Risala, nummer 11, september 2009, blz. 29

19.30- 21.15 en 21.15 - 23.15 Workshop en
vrijdansavond Workshop €19,50 Vrijdansavond
€2,50 als je de workshop hebt gevolgd, anders
€4,50 06 183 60 485

Tunesie Dansreis met Ahlem

Start: 15 mei 2010
Einde: 25 mei 2010
Locatie: Tunesie
Website: www.buikdans.nl

Meer informatie: 06-46225767 laudie@planet.nl

Alliance Day 2010

Start: 29 mei 2010
Einde: 29 mei 2010
Locatie: Het Turfschip, Lange Brugstraat 63, 4871
CM, Etten-Leur
Website: www.dball.nl

Op 29 mei 2010 organiseert de Dutch Bellydance
Alliance haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit
nationale oriëntaalse dansevenement, "Alliance
Day", wordt gehouden in Het Turfschip te Etten-

Leur, en omvat oa. een bazaar, informatiepunt DBA,
hennaversiering, presentaties, (inter)nationale
optredens, demonstraties en gratis te volgen
workshops, en een speciale editie van Oosterse
Wervelingen, een wervelend oriëntaals dansfestijn
met open podium. Tijd: 10:00 's ochtends tot 24:00
's avonds. Kosten: gratis voor leden, €10,-  voor
bezoekers/introducees, €5,00 voor kinderen jonger
dan 12 jaar.

Oriëntaalse Swing Groningen

Start: 12 juni 2010 om 20:00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: € 6,-
Website: http://ainadanst.nl

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer per jaar een swingend
buikdansfeest, elke tweede van de maanden
oktober, december, februari, april en juni. Tijdens
deze avonden kun je genieten van een prettige
sfeer, goede buikdansmuziek en enkele optredens,
en je kunt er vooral zelf heerlijk dansen. Souk
aanwezig! Aanvang 20.00 uur in Huis"De Beurs", A-
Kerkhof 4 te Groningen. PS! Optredens zijn welkom!

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

http://www.buikdans.nl
mailto:laudie@planet.nl
http://www.dball.nl
http://ainadanst.nl

