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Voorwoord
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in buikdansland.
Zo was er de traditionele Zomerweek boordevol lessen van
Leila en Farouq en het spectaculaire Asli Sharqi festival.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van twee
inspirerende vakgenoten: Gerard Peppel en Letty Vos.
Beiden hebben zij een stempel gedrukt op de oriëntaalse
dans zoals wij die nu kennen. We wensen familie en
vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Ook dit nummer van Raqs wa Risala bevat weer een keur
aan interviews met coryfeeën uit ons vak. Aziza begon met
lessen in Duitsland, waar de dans al verder was dan bij ons
en is nu zelf haar zilveren jubileum voorbij. Zamira trakteert
ons ook alweer een tijd op haar stralende aanwezigheid als
danseres. Zij drukt ons op het hart dat tijd een niet te
verwaarlozen factor is in de buikdans.
De Britse Wendy Buonaventura gaf tijdens het Asli Sharqi
festival workshops, een lezing en twee optredens. Raqs wa
Risala sprak met haar onder meer over gevaarlijke
danseressen, censuur en vernieuwing in de oriëntaalse
dans.
In dit nummer ook informatie over twee films die geen
enkele buikdansprofessional mag missen: “My Mother is a
Belly Dancer” en “Whatever Lola Wants”. Ik zou iedereen
willen vragen: mocht je de dvd’s ergens te koop zien, laat
het ons dan allemaal weten!

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

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

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

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?
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n Het zilveren jubileum voorbij m
In deze serie vraagt Peter Verzijl nu aandacht voor Aziza (Yvonne Deurenberg) uit het
Limburgse Valkenburg. Toen Peter begon met dansen liep de buikdans in het westen van
Nederland duidelijk achter bij Limburg, waar door de intensieve contacten met Duitsland de
buikdans al veel meer op de kaart stond. Regelmatig was Peter dan ook in het zuiden om daar
workshops te volgen. Steevast ontmoette hij daar Aziza omdat zij één van de organisatrices
was. Haar openheid, sympathie en hartstochtelijke betrokkenheid bij de dans vielen hem
meteen op. Ze danst gelukkig nog steeds en is nog steeds "bezeten van de dans”!

Niet genoeg openheid
Vanaf 1983 ben ik begonnen met optreden en
het organiseren van workshops met o.a. Zaza
Hassan. Momo Kadous, Magdy el Leisy, Bert
Balladine en mijn grote voorbeeld Shahrazad.
Heel leuk allemaal. Alleen heerste er nog niet
genoeg openheid over de dans; het leek er op
of men in Nederland de kennis van de dans
niet met elkaar wilde delen. Er werd nogal
geheimzinnig over gedaan en soms was er
zelfs sprake van broodnijd. Nogmaals: in
Duitsland heerste er een heel andere sfeer en
omdat ik vlak bij de grens woon was ik dan ook
voornamelijk in Duitsland te vinden.
Alles zelf uitknobbelen
Wij moesten alles zelf uitknobbelen en heel
hard zoeken naar muziek, beeldmateriaal,
boeken en informatie over achtergronden. Nu
is er door het Internet een wereld open
gegaan. Werkelijk alles is met een muisklik te
vinden. Natuurlijk heel positief maar soms mis
ik de uitdaging van het moeten zoeken en het
sfeertje van toen.

Buikdans was onontgonnen gebied
Rond 1980 was er weinig te doen op het
gebied van buikdans in Nederland. Het was
nog onontgonnen gebied. In Duitsland was
buikdans sterk in opkomst, getuige de vele
workshops die werden gegeven. Zo ging ik
gedurende 2 jaar bijna iedere week naar
Keulen om van Shahrazad, naar Bonn om van
Brigitte en naar Stuttgart om van Samara les te
krijgen. Los van alle workshops die er ook
werden georganiseerd. Het was daar als een
warm bad. In Limburg was Samyra begonnen
met lesgeven, ik dacht rond 1979. Shahrazad
is bij haar begonnen. Zelf ben ik bij Moubarika
begonnen, die mij wel het enthousiasme van
de dans heeft meegegeven maar niet de
techniek. Die heb ik van Shahrazad geleerd. In
het groepje bij Moubarika zaten ook Soraya en
Ruby en wij dansen allemaal nog steeds met
veel plezier.

De danstechniek is enorm verbeterd en er is
een geheel nieuwe cultuur rondom de dans
ontstaan. Er wordt veel creativiteit
tentoongespreid, bijvoorbeeld in de Tribal
dans. Geweldig gewoon. Er zijn nu giga-veel
danseressen en het nadeel daarvan is dat je
door de bomen het bos niet meer ziet. Want
niet iedereen is even goed onderlegd, ook niet
qua optreden en performance, daarin zie je
enorm veel kwaliteitsverschil. Maar eigenlijk
ben ik alleen maar blij met de bekendheid die
deze voor mij zo belangrijke dans de afgelopen
jaren heeft gekregen.

Hap-snap cultuur
In de lessen willen mensen steeds meer fusion
en verschillende stijlen. Vaak in 10 lessen
willen ze overal van geproefd hebben.
Diepgang staat echt niet bij iedereen hoog in
het vaandel. Dat heeft volgens mij ook een
beetje met het vluchtige en hap-snapperige
van deze tijd te maken. Het moet veel zijn en
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snel gebeuren. Nu langzamerhand de roep van
duurzaamheid weer groter wordt heeft dat
misschien ook wel zijn positieve weerslag op
de buikdans. Ik hoop dan ook dat de klassieke
dans zal blijven bestaan naast de nieuwe
ontwikkelingen. Hopelijk gaat er niets verloren
maar komt er alleen maar meer bij.

esthetiek bij de dans bij jong en oud bovenaan
moet staan.
Peter Verzijl

Momenteel zijn er erg veel talenten die
toekomst hebben. Ik noem geen namen maar
hier in het zuiden zijn dat er ook heel wat.

Weg naar zelfvertrouwen
Voor mij was buikdans de weg naar een groter
zelfvertrouwen. Het werd een way of life. Ik
kon me geen ander leven dan met de dans
voorstellen, jarenlang stond de dans nr. 1 voor
mij. Nog steeds ben ik bezeten van buikdans
hoewel ik nu ook andere prioriteiten
begin te ontwikkelen.
Graag wil ik mijn kennis blijven delen met de
jongere garde maar wil ik ook leren van de
jeugd en hun nieuwe stijlen. Een jonge
danseres heeft een andere uitstraling en heel
andere kwaliteiten dan een oudere, meer
doorleefde danseres. Beiden zijn mooi op hun
eigen manier en kan ik op waarde schatten.
Een kenner van buikdans zal dit beamen. In
disco's en plekken waar veel jongeren komen
en dansen denkt men daar misschien anders
over. Maar in alle gevallen vind ik dat de
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n De Zomerweek van Leila en Farouq m
Voor de zesde achtereenvolgende maal organiseerden Leila (Rosemarie Peerenboom) en
Farouq (Peter Verzijl) hun Zomerweek in het Danscentrum in Utrecht. Het was weer een week
vol workshops, telkens twee op een dag. Karin Dekker-Commandeur deed dit jaar enthousiast
mee en besloot de beide organisatoren te vragen hoe het kan, dat twee zo verschillende
mensen zo’n ontspannen en heerlijke week kunnen organiseren, waarbij iedere cursist aan zijn
trekken komt.
Wanneer was jullie eerste ontmoeting met
elkaar?
Peter: Ik ken Rosemarie uit de lessen bij Paula
Marissink maar we hadden toen nooit veel
contact. Ze was er ineens en ik dacht altijd dat
ze Amerikaans was. Toen bleek dat ze
Peerenboom heette, een Nederlandse naam
dus. Later ging Rosemarie lessen volgen bij
Dunya (Ada van der Wijngaart) en hebben we
nog allebei gelijktijdig lessen gehad bij Rana
Miras. We liepen dan vaak samen terug naar
het station en ik kan me herinneren dat ze
altijd zo hard liep! (Gelach)
Rosemarie: Ada noemt dat altijd mijn
‘Kangaroo-walk’.
Aangekomen op Zevenwouden in Utrecht werd
ik hartelijk door Peter in zijn woning ontvangen
en heb daar meteen zijn creatieve meubelschilderwerk bewonderd voor het Asli Sharqi
festival. Zijn kamer heeft een Oriëntaalse
uitstraling: prachtige kostuums in een oude
antieke kast, aparte verlichting en rood
beklede meubels die een gezellige, vertrouwde
sfeer geven. Peter is een van de meest
bekende oriëntaalse dansers in Nederland en
altijd zeer actief binnen de buikdanswereld.
Wie kent hem niet?
Rosemarie kwam ook naar Zevenwouden. Zij
zag er prachtig uit met haar lange kastanjerode
haren en aparte kleding. Rosemarie heeft een
mooi rond open gezicht en tegelijkertijd een
aftastende houding. Ze is geboren Australische
uit Nederlandse ouders en naar Nederland
toegekomen in 1990. Het Engels accent waar
ze mee spreekt siert haar persoonlijkheid op
een eigen manier.
Op de vraag of Rosemarie of Peter ooit een
persoonlijk interview hadden gehad werd eerst
even diep nagedacht. Tijd geleden dus!
Rosemarie had een gesprek gehad voor de
Navel wat jaren geleden, Peter waarschijnlijk
13 jaar geleden toen buikdans in Nederland
nog in de kinderschoenen stond.

Peter: Ik maakte wel eens grapjes en daarmee
kon ik Rosemarie vaak op de kast krijgen,
waar ze tegenwoordig niet meer in trapt.
(Gelach) Op een gegeven moment krijg je
meer contact met elkaar.
Rosemarie: Peter gaf in 2001 les bij
Parnassos, het Cultureel Centrum van de
Universiteit in Utrecht en wilde daar stoppen.
Ook Paula Marissink stopte toen met les geven
in Utrecht. De Universiteit vroeg nog aan mij
om Peter op te volgen, maar ik heb dat
geweigerd. Er kwam een gat in de markt wat
buikdansles betrof, dus nam ik de kans waar
om te beginnen, maar dan echt particulier: zelf
een zaal zoeken, wat leerlingen van Peter
proberen over te nemen en starten.
Wat was de reden nu precies dat jullie elkaar
uitzochten om feesten en workshops te
organiseren?
Rosemarie: Ik heb zelfs nog les gehad van
Peter, voordat ik begon met les geven. En zo
leer je elkaar beter kennen. Ik kon respecteren
wat hij deed.
Peter: Zij koos mij!!! Het was in 2004
Rosemaries initiatief om de zomerweek te
gaan geven. Dat sloeg gelijk aan. Het bleek
dat juist de zomer een goede tijd is om een
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dergelijke workshopweek te organiseren. En
natuurlijk konden we elkaar zien als heel
aanvullend. Rosemarie heeft een heel andere
focus in haar dans dan ik. Zij was in die tijd ook
al met tribal bezig en meer georiënteerd op wat
ik Amerikaanse buikdans noem. Voor velen
zijn de Amerikaanse invloeden interessante
ontwikkelingen. In die zin zijn wij redelijke
tegenpolen.
Rosemarie: Vóór de zomerweken hebben we
nog een paar keer met elkaar een ‘Hafla’
georganiseerd. Ik had het idee, wilde het niet
in mijn eentje doen en vroeg Peter er bij. Onze
samenwerking beviel en we besloten meer
samen te doen. Voor één van de feesten
hebben we met elkaar een choreografie
gemaakt en ook uitgevoerd. Leuk is dat Peter
altijd alles tot een minimum wil terugbrengen
terwijl ik graag meer wil laten zien en veel
meer show in mijn dans laat zien. Dus dat was
toen voortdurend met elkaar onderhandelen
wat we allemaal zouden toelaten en weglaten.
(Peter doet voor waar hij zich toe heeft laten
overhalen: een soort stijldansachtige beweging
op een samai-thaqil. Wij lachen!)

Rosemarie de buikdanseres en niet meer ‘het
masker Leila’.
Peter: Ik kan mijn stijl heel moeilijk omschrijven
en hoor altijd dat de bewegingen klein zijn en
dat ik weinig beweeg. Rosemarie heeft me wel
eens Mr. Cool Calm and Collected genoemd,
maar die kalmte is slechts schijn vind ik zelf.
Rosemarie zou ik Mrs. Energetic and Frenetic
willen noemen, want ze is altijd heel bezig en
heel gefocust. Als ik aankondig dat ik klassiek
ga dansen probeer ik het te doen op de muziek
van die tijd. Vroeger heb ik veel show gedanst
en zette daarbij meer een masker op en
verschool mezelf. Als ik authentieker dans ben
ik meer mezelf, én kwetsbaarder. Het grootste
compliment is voor mij als een Egyptenaar
zegt dat ik kan dansen, terwijl Nederlanders
het vaker saai vinden wat ik laat zien. De naam
Farouq is deel van het sprookje, maar als ik
opnieuw zou beginnen, zou ik me gewoon
Peter noemen, omdat de naam ook een beetje
een masker is.
Rosemarie, wil je wat vertellen over de tribal?
Peter merkt op: Rosemarie was de eerste
danseres in Nederland die met tribal begon.

Peter: Ik had natuurlijk gezien dat ze een
goede danseres is en ook kan lesgeven. Je
gaat het liefst een samenwerking aan met
iemand die je daarin wel ziet zitten en die je
kunt respecteren. We hebben humor met
elkaar en zijn ook kritisch op onszelf en elkaar,
we kunnen elkaar goed hebben. We kennen
als het ware elkaars karikaturen.
Hoe zou je de stijl die je danst kunnen
definiëren?
Rosemarie: Een ratatouille van alles en nog
wat. Ik vind heel veel dingen leuk: tribal, fusion
en ‘bang’-spatten in de Amerikaanse buikdans.
En als ik Peter in workshops zie met zijn
ingetogenheid en balady denk ik: “dat wil ik
ook meer gaan doen!”. Als ik in het Turkse
restaurant dans zeggen ze daar dat het meer
Turks moet omdat het te Egyptisch is en in het
Egyptische restaurant weer precies andersom.
Ik houd wel van een beetje show en effect. Als
ik dans op rustige en langzame muziek voel ik
me kwetsbaar. Ik heb een stuk in mezelf dat ik
niet altijd laat zien als Rosemarie. In de
buikdans geef ik mijzelf toestemming om mijn
divakwaliteit te laten zien, wat ik in het
dagelijkse leven niet doe. En door de buikdans
is er een soort ontwikkeling in mij. Afgelopen
zomer heb ik gevoeld dat ik eigenlijk de naam
Leila niet meer nodig zou hebben, omdat ik me
meer mezelf voel. Het wordt nu meer

Rosemarie: Inmiddels ben ik al lang ingehaald
door The Uzume en Gonda. Ik begon met Julia
(Zafira) en Linda (Dilara) in een groepje van 3.
In de tribal moet je echt heel veel oefenen
omdat je met elkaar subtiele bewegingen en
signalen afspreekt als je over gaat op een
andere beweging. Dit kost veel tijd, want dat
moet je oefenen om het mooi te maken. ATS is
in feite ‘improvised choreography’, waarin je
allemaal ter plekke improviseert met goede
kennis van de bewegingen en ‘the cues’,
tribaltaal. Die manier van dansen vind ik heel
leuk, maar praktisch heel tijdrovend. Ik vind het
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heel knap als groepen het voor elkaar krijgen
om hun tribaltaal te ontwikkelen en daarin
dansen uit te voeren. Ondertussen heb ik het
idee dat de oorspronkelijke ATS wordt
overruled door de vele fusion dansen.
Weer terug naar de zomerweken: zijn ze
rendabel, hoe komen jullie tot het programma
en hoe is het publiek?
Allebei: Het is altijd heel goed gegaan, voor
sommige workshops staat er zelfs steeds een
wachtlijst, en sommigen lopen iets minder.
Peter: We variëren vaak op thema’s. Je kunt
op ritmes inspelen, op bewegingen, op stijl en
periodes. Ik kijk ook naar wat ik zelf kan en kan
bieden. Ga niet iets doen waar ik niet in thuis
ben. Houd vanuit zelfkritiek mijn grenzen in de
gaten en wil kwaliteit leveren. Daarom stoppen
we ook geen 30 mensen in de zaal. Hooguit 18
tot 20 leerlingen, zodat iedereen genoeg
ruimte heeft.
Rosemarie: Ik kijk naar wat ik leuk vind en
vraag me dan af of dat voor anderen ook zo is.
Allebei: De mensen die we aantrekken bestaat
uit een harde kern en er zijn wat mensen die
komen en gaan. Een trend van deze tijd is om
veel te wisselen met cursussen.
Over de thema’s afgelopen zomer. Rosemarie
had o.a. een workshop ‘Boot Camp’. Hoe
kwam je tot deze naam?
Rosemarie: Peter had de naam verzonnen.
Vroeger heette het ‘drills’. Dat betekent dat je
niet zozeer in het dansstuk gaat leren, maar in
het conditiestuk. Je hebt bijvoorbeeld ook
yoga- en fitness bootcamps. Het is werken aan
je conditie met dansbewegingen. Ik twijfelde
eerst over de naam, maar heb het gewaagd.
Amerikaanse docenten werken aan het begin
van een les of workshop veel met drills. Dit om
de dansbewegingen er goed en intens in te
krijgen.
Peter, jij had o.a. een workshop over Taheia
Carioca en Naima Akef. Was dit de eerste
keer?
Peter: Nee, ik ben ongeveer 15 jaar geleden
begonnen met het kijken naar films en dvd’s.
Inmiddels heb ik honderden uren kijken achter
de rug om de bewegingen van de danseressen
uit die tijd te analyseren. Van Naima Akef kan
ik bijvoorbeeld zeggen dat zij de overgangsfiguur is van de klassieke danseressen naar de

jaren 70 danseressen. Er is nog veel meer te
ontdekken in deze stijl. Ik heb hem gekozen
omdat je deze stijl qua lichaamsenergie
nergens meer terugvindt. Ik vind hem heel
mooi en natuurlijk en de muziek uit die tijd
heeft een geweldige diepgang met diverse
lagen, waar je als danser(es) veel mee kunt.
De muziek van tegenwoordig is veel vlakker,
net als de bewegingen, waardoor je een
geweldig stuk emotie gaat missen in de dans.
Jullie hebben momenteel allebei een baan
naast de buikdans, hoe gaat dat in zijn werk?
Rosemarie: In 2004 heb ik mijn baan
buitenshuis opgezegd om me meer te kunnen
concentreren op de buikdans en geprobeerd
om er van te leven. Dat ging toen best aardig.
Maar op een gegeven moment kwamen er
meer mensen les geven in Utrecht en nu is er
een concurrentie gaande van goedkope lessen
op de Universiteit. Ik voel dat ik mentale
prikkels nodig heb buiten de buikdans om. Ik
wil meer uit mezelf halen en overdag werken.
Voorheen was ik fysiotherapeut, wil niet terug
in dat vak. Heb er voor gekozen een cursus
Engels van de Cambridge University te doen
om les te kunnen geven aan volwassenen. Dat
is heel gewild en ben afgelopen november
2008 begonnen met werk daarin. Op het
moment zoek ik de balans tussen dans en
werk.
Peter: Ik werk parttime als trainer-voorlichter in
de verslavingszorg. In mijn werk geef ik dus
veel voorlichtingen over alcohol en drugs: wat
het is, hoe er mee om te gaan, etc. Daarbuiten
doe ik ook andere dingen: ik heb een brede
belangstelling, studeer veel (astrologie,
Jungiaanse psychologie en de opleiding tot
mediator) en ben met andere creatieve
activiteiten bezig, zoals tekenen en schilderen.
Gaan jullie nog verder met buikdansles en
andere activiteiten?
Peter: Ik ga mijn dansworkshops uitbreiden en
de wekelijkse lessen in Rotterdam stoppen. Er
zijn minder leerlingen doordat de hype over het
hoogtepunt is, er minder beginners zijn en
doordat er een stuk of 8 ex-leerlingen ook les
geven in Rotterdam. Ook wordt het verloop
steeds groter. Dus na 17 jaar wekelijkse lessen
ga ik stoppen. Ik ga me meer richten op
workshops voor (ver)gevorderden en de
Verdiepingscursus. Vroeger gaf ik door heel
Nederland wekelijkse lessen. Dat was op den
duur heel uitputtend naast het werk en dat was
de aanvankelijke reden om de wekelijkse
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lessen te minderen. Van losse workshops krijg
ik energie, ik kan er mijn ei meer in kwijt. De
zomerweek ervaar ik als een groot feest.
Rosemarie: Ik geef momenteel nog maar één
avond les in Utrecht. Geen beginnersles meer,
alleen de halfgevorderde en gevorderde
mensen. Ik geef alleen nog losse workshops
als er vraag naar is en heb vorig jaar de les
Amerikaanse stijl op de Verdiepingscursus
gegeven. Ik heb ook nog mijn optredens hier in
restaurants.

buitenland hoeft voor goede lessen. In
Nederland zijn ook heel goede docenten die
fantastisch les geven en die met gemak in
Amerika een masterclass zouden kunnen
geven. Ze hebben te weinig ellebogen of te
weinig connecties om zich een weg naar het
buitenland te banen, maar de kwaliteiten
hebben ze zeer zeker. Ik denk dat veel
beginnende danseressen geen idee hebben
wat een geweldig potentieel we hier hebben.
Ze staren zich blind op de Bellydance
Superstars, van wie een aantal nog wel een
lesje van een Nederlandse docente zou
kunnen gebruiken.
Hebben jullie een ‘hartenwens’ die je aan de
oriëntaalse danswereld kwijt wilt?
Peter: Blijf jezelf altijd beschouwen als
beginner. Experimenteer er op los, maar blijf
altijd in gedachten houden waar deze dans
vandaan komt. Probeer je kennis over de
authentieke stijlen te ontwikkelen, maar blijf
daarin altijd jezelf. Een spreuk die dit
onderstreept: “In de tuin heeft elke bloem zijn
eigen naam en plaats, en geen enkele bloem
maakt een andere overbodig”.

Allebei: We vinden de workshops in de
zomerweek erg leuk om te geven, we krijgen
er zelfs energie van. De sfeer is heerlijk
relaxed en we genieten er van.
Is er momenteel een behoefte aan meer
professionalisering, kennis, samenwerking en
communicatie in de wereld van de buikdans?
Rosemarie: Ik zie onder leerlingen in eerste
instantie niet echt die behoefte aan kennis,
maar misschien wel onder mensen die langer
dansen.
Peter: Er is wel een bereidheid om meer met
elkaar te gaan samenwerken, laten we het
voorzichtig zeggen. Je kunt zoveel van elkaar
leren en we kunnen de angst voor concurrentie
rustig meer loslaten. Mij valt op dat er weinig
kennis onder de leerlingen is over de
oriëntaalse dans. Mensen weten geen
achtergronden meer, weten weinig van ritmes
en stijlen. Misschien is er geen behoefte aan
en zegt het meer iets over mij dan over de
leerlingen. Maar ook waar de bewegingen
vandaan komen in het lichaam is weinig kennis
over. Veel mensen doen het gewoon voor hun
plezier, daar is niets mis mee. Ik blijf ook
zeggen dat je echt niet persé naar het

Rosemarie: Er blijft weinig voor mij over, Peter
heeft al veel gezegd waar ik me bij aan kan
sluiten. Als ik denk aan het festival dat Laudie
(Ahlem) straks gaat organiseren: volg vele
verschillende workshops met verschillende
thema’s. Blijf experimenteren en probeer alles
uit, blijf open staan voor nieuwe ideeën! Je
bent nooit uitgeleerd!
Hiermee sloten we de avond met elkaar af. Het
was goed om met elkaar te praten en we
hebben vooral veel gelachen.
Terug op reis in de trein vond ik het portret van
Leila in de Navel van november 2004,
geschreven door Ilonka Lei. Iemand die
meegaat in de stroom van het leven maakt een
hele ontwikkeling door. Dat concludeer ik na
het lezen van het artikel en na het ervaren van
een mooi gesprek met twee nog steeds
enthousiaste oriëntaalse dansers.
Laten we elkaar blijven uitnodigen deze
prachtige dansvorm te blijven koesteren, er in
te ontwikkelen, te groeien, samen te bundelen,
er over te communiceren en vooral genieten
van wat dans ons biedt: “Het vieren van de
vreugde en overvloed van het leven”. (Letty
Vos tijdens de Verdiepingscursus).
Karin Dekker-Commandeur
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n Anders oriëntaals in Den Haag m
Afgelopen september vond in het theater De Regentes in Den Haag het Asli Sharqi festival
plaats. Met maar liefst drie avondvullende voorstellingen, workshops, debatten, een modeshow
en meer. Teveel om op te noemen. Alles wat je zou kunnen bedenken om te doen bij een
festival voor oriëntaalse dans kon je doen, maar ook onverwachte dingen, dingen die anders
zijn dan anders. Hieronder een impressie van een festival dat zeer voor herhaling vatbaar is.

De Regentes is een voormalig zwembad en
dat is nog steeds duidelijk te zien. Vooral aan
de zaal die tijdens het festival dienst deed als
film- en debatzaal. De schuin oplopende vloer
en de muren zijn geheel betegeld. Aan het
uiteinde kun je niet meer rechtop staan, omdat
daar de bodem van het zwembad de vloer van
de theaterzaal erboven te dicht nadert. Over
het algemeen maakt het hele gebouw een
warme, maar wat aftandse indruk. Geen twee
muren hebben dezelfde kleur en op veel
plaatsen ontbreken tegeltjes. Maar het
belangrijkste was goed: de vloeren van de
studio’s waren schoner dan die ik op veel
andere locaties ben tegengekomen. Hetzelfde
gold voor het sanitair. Dat vind ik heel
belangrijk in een gebouw waar zoveel mensen
een avond plus twee volle dagen moeten
doorbrengen. En het had iets dat je kon
zeggen: “Het debat vindt plaats in het diepe”.

Artistieke locatie
Dit theater met theaterzalen en studio’s in
verschillende afmetingen is een uitstekende
locatie voor een dansfestival. Het gebouw
alleen al draagt bij aan de artistieke sfeer,

daarbij geholpen door de kraampjes met
oosterse artikelen en buikdanskostuums, een
handlezeres, een muntthee verkoper, live
muziek en dans, enzovoort.
Voor het aanwezige personeel leek het allemaal een groot avontuur. Vrolijk, behulpzaam
en vriendelijk beantwoordden ze vragen en
wezen ze de bezoekers de weg. Op de eerste
avond ontstond er wat verwarring over wat wij
als publiek precies geacht werden te doen. Dat
had waarschijnlijk deels te maken met het feit
dat de organisator van het festival bezig was
zich voor te bereiden op haar eigen optreden
van die avond als een van de Dalla Diva’s.

Napraten over Maktoub…?
Eén van de nieuwe elementen die het Asli
Sharqi festival kenmerkten waren de vele
mogelijkheden om met elkaar in discussie te
gaan: het gesprek na afloop van de voorstelling Maktoub...?, een debat met de Buikdansbond, een discussie na afloop van de lezing
van Wendy Buonaventura en de gesprekken
over de twee buikdansfilms die zaterdag en
zondag te zien waren.
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Over Maktoub…? Is al uitgebreid geschreven
in Raqs wa Risala (nr. 4). Toch was het
interessant om te zien hoe de voorstelling in de
tussentijd was veranderd. Het geheel deed nu
gelikter aan, beter afgewerkt, maar ook
afstandelijker. Alsof de danseressen minder
direct bij de voorstelling betrokken waren. Bij
de discussie na de voorstelling bleek dat
gevoel een grond van waarheid te bezitten; de
drie diva’s waren in hun creatieve denkproces
alweer veel verder.

Cocons
Dalla Diva’s Leila, Dunya en Ahlem, Nell
Berger en Cora Bos-Kroese namen plaats in
het ‘forum’, in het ‘diepe’, dus. Er werd
gesproken over het verleggen van grenzen,
het verlaten van je ‘comfort zone’, de buikdans
uit zijn schulp halen. Deze voorstelling ging
daarin verder dan de vorige shows van de
diva’s: Cairo by Night en Henna Dilemma. Veel
aanwezigen waren geïntrigeerd door de voile
enveloppen, waar de danseressen uit kwamen
kruipen. Een associatie met vlinders die zich
bevrijden uit hun cocons was snel gemaakt,
maar waarom dan die cocons opvouwen? En
waarom was die bevrijding geen aanleiding tot
uitbundige vreugde? En als we het toch over
vernieuwing, hebben, waarom dan de hele
voorstelling vasthouden aan het tweedelige
kostuum? Het antwoord op deze laatste vraag
was snel gegeven – met dit kostuum kun je de
bewegingen van het lichaam het beste zien -,
maar eigenlijk was de vraag interessanter dan
het antwoord.
Wendy Buonaventura vond de drumsolo,
traditioneel het deel van een optreden waarin
de danseres ‘opschept’ over haar kunnen,
verfrissend. Er werden suggesties gedaan voor
het gebruik van nieuwe elementen als hiphop
voor een volgende voorstelling. Eén van de
aanwezigen had het erotische element gemist,
dat hij bij buikdans vond horen. In tegenstelling
tot bharata natyam, een dans die volgens hem
helemaal niet erotisch was. Wendy wist hem
fijntjes te vertellen dat alle sensuele, volgens
sommigen erotische, elementen met zorg uit
‘zijn’ dans waren verwijderd om de dans meer
respectabel te maken. Religieuze, heilige,
rituele dansen zijn nu eenmaal ook sensueel.
De relatie tussen butoh en buikdans kwam ter
sprake, de manier waarop butoh kan helpen de
oriëntaalse dans te vernieuwen. In de vorige
Raqs wa Risala is Nell Berger al uitgebreid aan
het woord geweest over haar visie op de
buikdans. Hier zag zij vooral een gelijkenis in
het zoeken naar essentie. Butoh is na de

tweede wereldoorlog, in de jaren ’50 en ’60
ontstaan. De dans wordt gekenmerkt door
grote intensiteit, expressie en emotie. Hij is
naar beneden gericht, met trage bewegingen
en de tegenstelling tussen licht en donker. Net
als buikdanseressen zijn ook butoh dansers
zoekende naar: wat is van ons?

BBN debat
Zaterdagmiddag was er gelegenheid om te
debatteren met onze Buikdansbond (BBN),
waarvan de website, www.buikdansbond.nl in
oktober online is gegaan. Ad Blokland leidde
de discussie, waarvoor voorzetten werden
gegeven door danseressen Arya en Na’ima.
De BBN wil de kwaliteit van de buikdans
helpen verbeteren, maar wat is buikdans nu
eigenlijk? Na’ima vertelde het verhaal dat in de
vorige Raqs wa Risala te lezen was, met de
vier punten waaraan zij de ‘echtheid’ van de
buikdans afmeet. Arya beschreef de buikdans
als een “kunstvorm waarmee je je eigenheid
kunt weergeven”. Het zwaartepunt van de
dans bevindt zich weliswaar in Egypte, maar
de dans hoeft niet aan Egypte gekoppeld te
blijven. We beïnvloeden elkaar en dat geeft
verandering en verrijking.
Hoe komt het dat zowel mannen als vrouwen
zo gefascineerd zijn door juist deze dans? Dat
heeft volgens Na’ima te maken met het ‘tarab’
gevoel dat je hebt bij goede buikdans en dat
vergelijkbaar is met ‘duende’ in de flamenco.
Arya benadrukte de rol van de buikdanseres
als entertainer. “Je doel is toch om je publiek te
vermaken. Er wordt veel geëxperimenteerd
met tribal en fusion bellydance, met westerse,
moderne muziek en met oriëntaalse muziek.
Die dans bevindt zich in een grijs gebied, dat
toch buikdans is. Een dans op muziek van
Chopin kan buikdans zijn. Het gaat erom de
emotie uit de muziek te vertalen met je
lichaam”. Het liefst samen met de muzikanten.
Vooral dat laatste vindt Na’ima uniek, want die
samenwerking zie je bijvoorbeeld niet met het
Danstheater. Maar hoe dans je ‘samen’ met
een cd? Dat kan volgens Arya alleen met
muziek die je direct raakt.
Dan wordt eindelijk de eerste stelling voorgelezen: bij buikdans is gevoelsoverdracht belangrijker dan techniek. De aanwezigen zijn het
erover eens dat je de techniek moet beheersen, net als een schrijver moet kunnen spellen
en een gitarist met zijn instrument moet kunnen omgaan. Tegen de tijd dat de vertrouwde
verwarring van sensualiteit met seks ter sprake
komt, begin ik af te haken. Het uur is om en ik
zit op hete kolen, want ik heb een andere
afspraak.
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Een interessante discussie, maar wat had dit
ook alweer met de BBN te maken? Door dit
type debatten tussen vakgenoten leren wij
elkaar kennen en met gelijkgestemden samen
onze visie op de dans ontwikkelen. Dat is goed
voor ons zelf en voor de ontwikkeling van de
dans als geheel. En dat is precies wat de BBN
wil bereiken.

op gelijknamige muziek. De klassieke muziek
en oriëntaalse interpretaties daarvan zijn in
buikdansland een nog vrijwel onontgonnen
terrein. En dat terwijl er zoveel composities zijn
die geïnspireerd zijn door de Oriënt, zoals de
vele opera’s die zich daar afspelen.

De onnavolgbare Sanderella
Zoals verwacht waren de voorstellingen een
mengeling van gewone en ongewone
buikdans. Lady Moonlight beet de spits af met
een ghawazeedans, maar maakte de meeste
indruk met haar danse macabre op muziek van
Saint-Saëns. Ik had deze dans al eerder
gezien op een piepklein podium, maar de
choreografie leent zich blijkbaar ook uitstekend
voor een veel groter oppervlak.
Ook onze eigen Peter danste een gewoon en
een ongewoon stuk. Farouq was mooi, maar ik
heb zitten hikken van het lachen om zijn
‘Sanderella’, de danseres die echt alles fout
doet. Het kostte Peter duidelijk moeite om consequent tegen de muziek in te blijven dansen.
Meer klassieke en folkloredans waren te zien
van Sena en haar groep. Arya vond ik mooi,
maar vooral interessant omdat ik bij haar net
een workshop had gevolgd. En het korte
toneelstukje door de Haagse Höpjes en de
Dalla al Banat was alleen al door het grote
lengteverschil tussen de danseressen een lust
voor het oog.
Erg nieuwsgierig was ik geweest naar Wendy
Buonaventura’s dans van Salome. Ik had er al
stukjes van gezien en die smaakten naar
meer. Wendy danste een klein deel van haar
voorstelling ‘Revelations’ uit 1992 en wel het
deel waarin ze voor Herodes danst. Een mooie
dans met een bijzondere belichting. Helaas
ging er tot twee keer toe iets mis met de cd’s
van Wendy. Ze waren vooraf getest, maar als
de danseres er op het laatste moment op staat
om er een sticker op te plakken… Ook Wendy’s andere, Egyptische dans was boeiend en
een typisch voorbeeld van het ‘anders’ dat op
dit festival centraal stond; met haar schijnbaar
moeiteloze, natuurlijk aandoende bewegingen
en haar pretentieloze, maar daardoor juist zo
geraffineerde kostuum. Om met open mond
naar te blijven kijken.

Mozart in Egypte
Op de zondagavond liet de veelzijdige Leila
zich van twee kanten zien met een klassiek en
een tribal stuk. Het danspaar Yousri en Ahlem
danste een stuk met de titel “Mozart in Egypt”,

Mariska danste een fusion dans van ‘De 4
elementen” op muziek van Ravi Shankar en
Phillip Glass. En Linda Dilara en Zafira gingen
helemaal los met een mengelmoes van tribalen zigeunerdans op Turkse muziek en
composities van onder andere Beats Antique.
Zelf was ik heel benieuwd naar de Dalla al
Banat, vier danseressen die worden opgeleid
door Ahlem en die hier voor het eerst als groep
optraden. Aan het begin van hun dans vond ik
de invloed van Ahlem ook duidelijk herkenbaar
in de dansstijl en zelfs de motoriek van de
danseressen. De Dalla al Banat hadden
gekozen voor een koel, afstandelijk optreden.
Dat is riskant, omdat het publiek dan meer
gaat letten op hoe gelijk de danseressen
dansen als het gelijk moet zijn en hoe strak ze
de choreografie uitvoeren. Dat effect had het
tenminste op mij. Al met al een imposant
optreden; deze dames vullen met gemak een
podium. Zij voegen overigens ook een eigen
ongewoon element toe aan het bewegingsrepertoire: een pirouette met vliegende rokken.
Geen gewone draai die wel meer danseressen
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gebruiken, maar een draai uit het klassieke
ballet. Net zoals Samia Gamal de arabesk in
de oriëntaalse dans heeft geïntroduceerd. Dat
wordt nog wat, met deze banat.
Ster van de avond was uiteraard Mayodi. Vlak
voor de pauze maakte hij er een exuberant
spektakel van op muziek van Emad Hamid.
Mayodi liet zien dat het zelfs in zo’n grote zaal
mogelijk is om echt contact te hebben, zelfs te
flirten, met het publiek. Voor de afsluiting van
de avond had hij gekozen voor een tableau
vivant, een man die wordt verscheurd door
twijfel aan een geliefde, de liefde, op het Oum
Kalthoum liedje “Howa Sahih el Hawa Ghalab”.
Na afloop van zijn tweede optreden ontstond
enige verwarring in het publiek: was het
afgelopen of kwam er nog wat? Al napratend
kwam de één na de ander tot de conclusie dat
het beter was geweest om Mayodi’s uitbundige
optreden van vlak voor de pauze en het ingetogen, ongewone optreden van na de pauze te
verwisselen. Bij navraag bleek dat de organisatoren die discussie ook hadden gevoerd en
dat deze volgorde een bewuste keuze van
Mayodi was geweest: een festival dat ‘anders
oriëntaals’ als titel en als thema had, moest
worden afgesloten met een optreden dat
anders was. Misschien moeten we als
buikdanspubliek nog wennen aan het idee,
maar wij dachten daar toch echt anders over.

De workshops
De kern van het festival werd gevormd door in
totaal 22 verschillende workshops, waarvan er

enkele wegens een te klein aantal aanmeldingen niet doorgingen. Dat is niet verbazend als
je bedenkt hoeveel er werd aangeboden. Het
viel op dat vooral ‘andere’ workshops uitvielen,
zoals “Butoh & Buikdans” door Nell Berger.
Terwijl juist die workshop volgens mij een must
is voor alle fusion danseressen! Wie zich
afvraagt waarom, moet maar eens wat filmpjes
gaan kijken op het Internet.
Zelf heb ik drie workshops gevolgd. Als eerste
was dat de workshop “Salimpourtechniek” door
Arya. We deden veel zittende oefeningen,
waardoor we zoals Arya zei “het geheugen van
onze spieren ontwikkelen door te oefenen.
Sommige bewegingen gaan gemakkelijk, soms
kost het meer tijd”. Voor welke beweging dat
geldt, verschilt per persoon. Verder leerden we
verschillende bewegingen te combineren,
zoals een kruispas met een maya. Ik ben in de
toekomst zeker van plan om ook zittend te
oefenen.
Eén van de andere festivalgangers was onder
de indruk van Na’ima’s “Wervelkolom in de
buikdans”. Hierin liet Na’ima zien en voelen
wat er in de wervelkolom gebeurt bij bepaalde
isolaties en hoe die kennis de bewegingen kan
verbeteren en verdiepen. Daarbij maakte ze
gebruik van haar assistent Hugo, een kunststof
mannenskelet, waar de cursisten zelf aan
konden voelen en draaien.
Wendy Buonaventura startte haar workshop
“Gesture & Meanings” met de waarschuwing
dat we alle armbewegingen die we gewoonlijk
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maken bij onze dans moesten vergeten. We
leerden geheel nieuwe bewegingen maken, die
meer ‘naturel’ aanvoelden en die ik herkende
van haar optredens van de vorige avond. Dat
bleek voor velen van ons een behoorlijke
worsteling. Als antwoord op de vraag naar de
betekenis van sommige bewegingen gaf ze
een voorbeeld van een groetgebaar met de
hand. Ze zei dat je je bewust moet zijn van wat
dat gebaar voor je publiek betekent en het dus
niet tien keer moet herhalen. Vooral dat laatste
zal me bijblijven van deze workshop, maar nog
meer de ervaring dat het niet zo uitmaakt wat
je precies met je armen en handen doet, als je
het maar met aandacht doet.
Mayodi’s “Masterclass Podiumgebruik” was
een belevenis op zich. Op het eerste gezicht
deden we niet veel meer dan een choreografie
leren op het podium in de grote zaal. De workshop werd interessant door het verhaal dat
Mayodi daaromheen vertelde. In Nederland is
het bijvoorbeeld gebruikelijk dat danseressen
hun dans beginnen door, vaak in het donker,
op het podium te gaan staan. Dan begint de
muziek te spelen, gaat het licht aan en begint
de dans. Mayodi pleitte ervoor om te beginnen
met een leeg podium. Laat het publiek eerste
een beetje in de stemming komen door de
muziek en kom dan pas groots en meeslepend
tevoorschijn.
Ook hield hij een pleidooi voor voorzichtigheid
met je attributen. Hij liet zien hoe je een sluier
kunt afwerpen zonder dat hij daarna gevaarlijk
voor je wordt: als je hem persé op het podium
wilt laten liggen, maak er dan een klein hoopje
van en kijk hoe en waar de sluier precies
terechtkomt. Verder vertelde Mayodi veel over
de geschiedenis van de buikdans. Bijvoorbeeld
dat sluierdansen een westerse en geen oosterse oorsprong hebben. En hij liet ons zien hoe
je met dezelfde muziek en dezelfde choreografie twee totaal verschillende dansen kunt
creëren door verschillende stemmingen uit te
drukken. En hij drukte ons op het hart om
vooral naar de muziek te luisteren. Dat heb ik
de afgelopen jaren zoveel meer dansdocenten
horen zeggen, dat ik mij afvraag of wij dat dan
blijkbaar met ons allen niet doen.

Het open podium
Nederland heeft aardig wat buikdanstalent in
huis. Dat bleek wel bij het Open Podium. Het
deed me ook deugd om te horen dat de
danseressen overwegend de ambitie hadden
om ‘goed te worden’. Een verademing als je
bedenkt hoeveel danseressen na tien lessen al
gaan optreden en soms zelfs gaan lesgeven.
Brenda, Mirjam en Wilma vormden een kleurig

gelegenheidstrio. Zij grepen de gelegenheid
duidelijk aan om podiumervaring op te doen.
Marloes gaf in haar mooie blauwe kostuum
een degelijk optreden weg. De waarschuwing
van Mayodi dat je moet zorgen dat je precies
weet waar je sluier terechtkomt als je hem
weggooit, bleek helemaal terecht. Marloes liet
haar sluier achter zich vallen zonder ernaar te
kijken. Hij bleef aan de kralen van haar
kostuum hangen. Ze had daar bij het achteruit
dansen behoorlijk haar nek over kunnen
breken, maar gelukkig ontdekte ze het op tijd.
En dan was er Loretta, ongetwijfeld één van de
grootste buikdanstalenten die Nederland
momenteel rijk is. Haar dans was geïnspireerd
door de klassieke Egyptische buikdans. Als
Loretta met haar 14 jaar al zó dans, zou ze als
volwassen danseres wel eens echt ontzettend
goed kunnen worden… Mouna en Maylin zijn
geen onbekende gezichten meer in buikdansland en hun duet was zoals altijd onderhoudend. Ook Isandria, in haar prachtige jurk van
paars velours, was prettig om naar te kijken.
Onze eigen Kyria (Rosanne Pouw) danste een
ingetogen, bedachtzame, bijna aarzelende
solo. De voorstelling werd afgesloten met een
folkloristische dans door het trio Safarouna.

Alle vrouwen een prinses
De derde gelegenheid die de festivalgangers
aangrepen om met elkaar in debat te gaan was
na afloop van Wendy Buonaventura’s lezing
over “The glorious, scandalous female dancing
body”. Elders in dit blad kunt u lezen wat
Wendy te zeggen heeft over het onderwerp,
dat ook centraal staat in haar boek “I Put a
Spell on You”.
Vrouwenlichamen moeten onder controle
gehouden worden. Dat was in de vorige eeuw
het geval en nu nog steeds. Vrouwen doen
daar zelf aan mee, constateerde de zaal. Ze
maken zichzelf zwakker om in de smaak te
vallen of omdat het mode is. Denk maar aan
het lopen op stilettohakken en het voortdurende lijnen waar veel vrouwen als meisjes al aan
beginnen. En aan het vele glimlachen dat
vrouwen doen, ook als ze iets serieus te
zeggen hebben.
De emancipatie van westerse vrouwen vond
volgens Wendy plaats in ‘golven’. In eerste
instantie zag je dat vrouwen sterker werden
door zich mannelijker te gaan gedragen. Nu
zie je juist sterke vrouwelijke vrouwen. Buikdans is in het westen onder andere zo populair
omdat vrouwen haar verloren vrouwelijkheid
erin kunnen terugvinden. En ook omdat alle
vrouwen een prinses willen zijn. Vrijwel alle
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buikdanseressen willen ook gaan optreden. Bij
geen enkele andere dans is dat het geval.
Maar er zijn volgens Wendy vast wel meer
redenen om te gaan buikdansen.

vragen. Die vragen waren op zichzelf al goud
waard; een beginnende recensent hoeft ze
alleen maar te beantwoorden om een heel
respectabele recensie te kunnen schrijven. Ik
neem aan dat er nog wel een gelegenheid zal
zijn om ze te gebruiken, dus ik zal niet zeggen
welke vragen het waren. Voor deze nagesprekken was niet zo veel animo. Misschien
was het ook wel een beetje teveel van het
goede: drie debatten plus zes filmgesprekken
in één weekend.
Met één vrouw voerde ik toch nog een kort
gesprekje over “Whatever Lola Wants”. Zij
typeerde de film als een ‘beeldromannetje’,
‘chocomel met slagroom’. Over de vraag op
één van de kaartjes of zij de film aan iemand
zou aanbevelen die zelf niet buikdanst waren
we het meteen al oneens. Ik zou dat niet doen
en mijn gesprekspartner zou hem “wel aan
mijn moeder laten zien, maar niet aan
beginnende leerlingen”.

Foto: Nick Spollin

In islamitische landen bleef de buikdans
bewaard doordat de levens van mannen en
vrouwen gescheiden waren. Buikdans was een
privé dans, vol warmte en humor. Vrouwen
dansten met elkaar en ondersteunden elkaar.
Is hier sprake van religie of van de invloed van
cultuur? Hierover ontstond een wat warrige
discussie; we kwamen daar niet uit.

De films
Tijdens het festival werden twee echte
buikdansfilms vertoond, die je nog vrijwel
nergens anders in Nederland kunt zien: “My
Mother is a Belly Dancer” en “Whatever Lola
Wants” (zie voor recensies elders in dit blad).
Een gouden kans om als buikdansprofessional
up to date te blijven. Beide films werden drie
keer vertoond en de bedoeling was dat het
publiek er na afloop over zou napraten. Om het
gesprek op gang te brengen lagen er op de
tafeltjes in het ‘diepe’ negen kaarten met

Modeshow
Eén van de onderdelen van het festival die ik
tot mijn spijt heb moeten missen was de
modeshow. Van de mensen die er wel waren
heb ik ook daar enthousiaste geluiden over
gehoord. Volgens de flyer bestond de show uit
twee delen: het eerste deel werd geïnspireerd
door het gouden tijdperk van de Egyptische
film van 1920 tot 1950. De kostuums waren in
zwart-wit en grijstinten. Het tweede deel van
de show werd juist gedomineerd door kleur. De
kostuums waren afkomstig van verschillende
ontwerpers, onder wie de bekende Egyptische
Amira al Kattan. De show was georganiseerd
door Ad Blokland en door Alli Sönmez van
buikdanswinkel Belly Dance Saray, die ook
vier van de ontwerpen voor haar rekening had
genomen. Belly Dance Saray heeft
tegenwoordig een mooie, nieuwe lijn zelf
ontworpen tribal kostuums, die ook in de hal
van het theater te zien was.
Voor herhaling vatbaar
Wat mij betreft was dit festival een groot
succes. Velen waren het met mij eens dat het
zeer voor herhaling vatbaar was. En
organisator Laudie Vrancken (Ahlem) beloofde
ons dat die herhaling er ook zou komen.
Houd volgend jaar dus je e-mail brievenbus en
de buikdansagenda in de gaten!
Judith Scheepstra
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n Aards, duidelijk, krachtig en theatraal m
Zamira (Jose van den Berg) uit Den Haag is ruim 15 jaar actief als danseres. Haar manier van
dansen kenmerkt zich door duidelijkheid en een groot plezier in de dans die vooral tot uiting
komt in groepsoptredens. Het spotlight wordt gericht op deze actieve danseres die zichzelf niet
snel in de spotlights beweegt.

Geweldige muziek
De eerste keer dat ik een echte buikdanseres
zag was ik op vakantie in Egypte. Ik zag haar
tijdens een dinershow op een boot op de Nijl
en was niet echt onder de indruk. Ik vond het
teveel ‘animeer’werk. Waar ik wel echt van
genoot was het orkest en de muziek die ze
speelden! Enkele jaren later vroeg een vriendin
mij om mee te gaan naar buikdanslessen en
omdat ik altijd wel in was voor iets nieuws, en
voor de gezelligheid natuurlijk, ben ik
meegegaan. Dat is nu 15 jaar geleden. De
lerares was Yamina.

danslessen in Alphen a/d Rijn en in Den Haag
geef ik tribal lessen (American Tribal Style).

Ik herinner me dat we de eerste lessen vooral
veel hebben gelachen. Maar ook erg ons best
deden om ons lichaam dingen te laten doen
die het nog nooit had gedaan. Ik weet nog dat
ik dagen lang misselijk was van het draaien na
een sluierles! Maar het voelde goed, ik kreeg
de dans steeds meer onder de knie en de
muziek vond ik geweldig. Ik heb jarenlang bij
Yamina les gehad en ontzettend veel geleerd.
Eigenlijk heb ik alles van haar geleerd. Zij
stimuleerde haar leerlingen ook om bij anderen
lessen of workshops te volgen. Dat heb ik ook
gedaan. De lijst is te lang om op te noemen,
maar ik zal toch een aantal mensen uit
Nederland noemen die voor mij een belangrijk
referentiekader vormden: Farouq, Maya
(Meinsje de Paauw), Dunya en Dalila.

Grote verantwoordelijkheid
Ik ben ruim vijf jaar geleden begonnen met
lesgeven. Yamina vroeg mij om binnen haar
dansschool les te geven aan beginnersgroepen. Ik vond het geweldig maar moest wel
even nadenken, want lesgeven brengt een
grote verantwoordelijkheid met zich mee. Niet
alleen voor het lichamelijke welzijn van de
leerlingen maar ook voor het overbrengen van
de buikdans. Dat begint al bij de eerste lessen
en bestaat uit meer dan het aanleren van wat
basisbewegingen. Gevoel en cultuur zijn onlosmakelijk met de dans verbonden en: de
MUZIEK als allerbelangrijkste factor bepaalt de
dans en moet altijd herkenbaar zijn in de dans.
De vier jaren die ik lesgaf bij dansschool
Yamina zijn ontzettend creatief en productief
geweest, met ieder jaar een Open Podium en
twee theatervoorstellingen: De Wonderlamp en
Paleis van de Liefde. Momenteel geef ik buik-

Buikdans en geen buikdans
Het heeft even geduurd voor ik me in ATS ging
verdiepen; ik vond de kostumering een beetje
hippiegedoe van vroeger en hoé ik ging
dansen dat maakte ik toch wel zelf uit?! Toen
ik de eerste optredens ‘live’ meemaakte was ik
verkocht. Prachtige vrouwen, de energie en intensiteit van elkaar, het moment en de muziek!
Voor mij is ATS een buikdansstijl. Tribal fusion
vind ik van een totaal andere orde. Ik mis vaak
gevoel/communicatie/binding met de ‘muziek’.
Het ‘vervreemdingsgevoel’ dat vaak (bewust?)
wordt neergezet vind ik ook onprettig. Choreografisch en danstechnisch heb ik wel kunststukjes gezien (de Uzumé!) maar ik zou het
geen buikdans noemen. Deze dansstijl past
wel in deze tijd, in onze cultuur, bij de muziek
en de danseressen van tegenwoordig. Het is
ook een kwestie van smaak; laten we vooral
waardering hebben voor al die nieuwe
creativiteit!
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De dans vertelt een verhaal
Zelf ga ik de komende tijd ‘back to my roots‘:
samen met de groep waarin ik dans gaan we
een voorstelling maken met voornamelijk
klassiek Egyptische dans. We noemen ons
Banat Dahab (Golden Girls, natuurlijk met een
knipoog naar het feit dat we geen 18 meer
zijn). In de afgelopen jaren hebben we als
Stichting Oriëntaals Buikdanstheater (SOB)
verschillende voorstellingen gemaakt, met als
groepskern de danseressen Dinah, Mirah en
ikzelf: Caravan de l’Oriënt, met live muziek,
zang en een vertelling; Een Geheime Tuin met
dans omlijst door Arabische poëzie in een
voorstelling met een modern, een klassiek en
een tribal/folklore stuk; Atta Saghrira, weer een
voorstelling omlijst door Arabische poëzie, met
een Spaans, een Zuid-Amerikaans, een
Arabisch en een tribal/folklore deel.

een salsalerares: ze verzuchtte dat salsa
tegenwoordig alleen maar met techniek en in
een enorm hoog tempo wordt gedanst. Waar
was het gevoel en het naar het publiek
overbrengen van gevoel gebleven? Dat kwam
me bekend voor…
Tegen beginnende danseressen zou ik willen
zeggen: tijd is een op zichzelf staande factor
bij het leren en je verdiepen. Ik had een
leerling die in de tweede les vroeg of we nu
ook konden gaan dansen “zoals Sadie in die
trommelsolo op YouTube, zo gaaf “. Tja…

We kennen elkaar al ruim 10 jaar, vanaf de tijd
dat we bij Yamina op les zaten. De kracht van
onze groep is denk ik dat we een gemeenschappelijke basis hebben, maar toch heel
eigen zijn in karakter, dynamiek en uitstraling.
En dat we dit ook terug laten komen in de
stukken die we ontwikkelen. We kunnen in
deze groep goed ‘geven en nemen’. Het leuke
is dat, zelfs al ken je elkaar al zo’n tijd, je toch
nog verbaasd kunt staan over een onverwacht
karaktertrekje of een stevige uitspraak. En ja,
die worden af en toe gedaan!
Voor mij maakt de plaatsing van een dans
binnen een verhaal, een setting, een stemming
het interessant, om te doen én om naar te
kijken. Maar ook omgekeerd: de dans vertelt
een verhaal, geeft je emoties als publiek. Mijn
dansstijl wordt wel ‘aards, duidelijk, krachtig en
theatraal’ genoemd. Behalve Banat Dahab
waren en zijn er meer groepen waar ik deel
van uitmaak(te). Ik ben een groot voorstander
van samenwerken en samen dansen maken.

Tijd als op zichzelf staande factor
Als je iets wilt zeggen over het niveau van de
Nederlandse oriëntaalse dans, hangt het er
vanaf waar je naar kijkt. We hebben zeer
goede docenten en danseressen! En kijk naar
een Verdiepingscursus, een Asli Sharqi
Festival, een blad als Raqs wa Risala! Zoveel
docenten ook die voorstellingen en producties
neerzetten met hun leerlingen. Er is in
Nederland zeer veel activiteit en creativiteit.
Er wordt veel gesproken over de nadruk op
techniek versus gevoel in de moderne
(westerse) buikdans. Ook ik zie dat en ik vind
dat zonde. Maar ik ben van de oudere garde.
Ik herinner me een gesprekje dat ik had met

Toekomstplannen
Mijn voornaamste bron van inkomen naast het
dansen is mijn baan als verpleegkundige in
een algemeen ziekenhuis. Ik draai wisselende
diensten, wat het een hele toer maakt om
vaste avonden vrij te hebben voor lessen. Ik
kijk niet te ver vooruit. Het parttime werken en
daarnaast dansen en lesgeven hoop ik nog
jaren te kunnen doen. Ik ben laatst wel even
terug gefloten door blessures. Ik moet dus een
beetje pas op de plaats maken, ook qua dans wat ik niet gemakkelijk vind - en hier goed
aandacht aan schenken. Verder werk ik aan de
voorstelling met Banat Dahab en ga ik door
met mijn tribal dames Banat Laklak! Ook ben ik
wel nieuwsgierig naar andere dansvormen en
fusion, dus daar neem wel kennis van, bijvoorbeeld door het volgen van fusionlessen. En ik
kijk wat ik ermee wil en kan binnen mijn
buikdans.
Peter Verzijl
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n In memoriam Gerard Peppel (1940-2009) m
Op 19 augustus overleed Gerard Peppel thuis in Kropswolde na een lang ziekbed. Gerard
behoort tot het handje vol mannen dat zich in Nederland met oriëntaalse dans bezig hield.
Een jaar of 15 geleden ontmoette ik Gerard en
zijn vrouw Vera voor het eerst toen ik in
Groningen een workshop gaf. Heel bijzonder
was het verhaal dat hij vertelde: Vera zat op
oriëntaalse dansles en Gerard was gegrepen
door de Arabische muziek en door de
bijzondere bewegingen en ging ook op
dansles. Al spoedig werden dans en muziek
een grote passie van Gerard en trad hij samen
met Vera op en assisteerde hij haar toen ze
enkele jaren later les ging geven.
Iedere keer als ik Gerard en Vera ontmoette
was de liefde voor de schoonheid van de dans
en de Egyptische cultuur voelbaar. De passie
ging zelfs zo ver dat zij als een van de eersten
in Nederland dansreizen en spirituele reizen
naar Egypte gingen organiseren waarin alles
tot in de puntjes voorbereid was. Egypte werd
Gerards grote liefde en hij leefde helemaal op
als hij daar was, danste waar hij dansen kon.
Ooit was Vera hem kwijt. Ze trof hem al dansend aan, omgeven door een mensenmassa
die hem aanmoedigde, terwijl er geld naar
beneden werd gegooid door enthousiaste
toehoorders die uit het raam hingen.
En als hij in Egypte was reed hij behendig op
een kameel alsof hij nooit anders had gedaan.
Ook toen was hij al zwaar hartpatiënt; een
zwaar hartinfarct had hem zijn bedrijf gekost,
maar de dans was een van de mooie dingen
die hem relatief gezond hielden.
Het kwam zelfs zover dat dochter Tanya ook
door de oriëntaalse dans gegrepen werd,
zodat we de unieke situatie hadden van een
dansende vader, moeder en dochter.
Gerard en Vera organiseerden 3 jaar geleden
een festival in Hoogezand. Dat was een van de
laatste keren dat ik Gerard zag optreden en hij
straalde. Ik sprak stilletjes de hoop uit ook nog
te kunnen dansen als ik de leeftijd zou
bereiken die Gerard toen had.
Vorig jaar werd Gerard wederom ziek en het
werd een lange lijdensweg van ziekenhuis in

en uit. Het was vaak zweven tussen hoop en
vrees. Tijdens zijn ziekbed maakte hij plannen
om choreografieën te gaan maken voor Vera,
want als hij een muziekstuk hoorde, ontrafelde
hij meteen de structuur en opbouw van de
muziek. Een longembolie die te laat werd
geconstateerd werd hem echter fataal.
De crematie was op een stralende nazomerdag in Groningen. Tijdens het afscheid met
bijzonder liefdevolle toespraken van Vera en
Tanya werd het nummer Irkosily gespeeld
waarop hij tijdens het festival gedanst had, om
te illustreren hoe belangrijk de dans en de
muziek voor hem waren.
Ik wens allen die hem dierbaar zijn heel veel
sterkte en wens Gerard veel liefde toe op zijn
nieuwe, onbekende reis.
Peter Verzijl
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n Wendy’s wereld van Vrouwen en Dans m
Velen van ons kennen Wendy Buonaventura vooral van haar boek ‘Serpent of the Nile’, maar
Wendy is naast schrijfster ook een interessante dansdocent en danseres. Raqs wa Risala
greep haar bezoek aan Nederland voor het Asli Sharqi festival aan om haar te interviewen. Het
werd een boeiend gesprek over veel van de onderwerpen die ons de laatste tijd bezig houden.
Ook haar lezing tijdens het festival was interessant. Lees hieronder meer over Wendy’s passie
voor ‘Vrouwen en Dans’.
Na ‘Revelations’ volgden ‘Dancing Girls. The
Orientalist experience of women and dance in
the Arab world’ (1994), ‘Mimi La Sardine. Tales
of a performer’s life’ en ‘I Put a Spell on You’
(2004), dat hetzelfde onderwerp behandelt als
haar gelijknamige boek. Kort geleden was
Wendy het onderwerp van de documentaire
‘Making Mimi’ voor de Britse televisie. Naast
haar werk als dansdocent, danseres en
schrijfster geeft Wendy wereldwijd lezingen en
heeft zij meegewerkt aan een BBC radio show
over scandaleuze dansen in het Europa van de
negentiende eeuw.

Wendy Buonaventura kwam bij toeval in
aanraking met de oriëntaalse dans. “Ik had
helemaal geen dansachtergrond, maar zag
een keer iemand buikdansen en raakte
geïnteresseerd. Toen een vriendin in Londen
met een dansklasje startte, was ik direct van
de partij. En toen deze vriendin ermee stopte
en aan mij suggereerde dat ik de lessen zou
kunnen overnemen, heb ik dat gedaan”. Haar
leerlingen haalden haar over om ook te gaan
optreden. Momenteel vormt het lesgeven haar
voornaamste bron van inkomsten: “Met de
boeken verdien ik ook wel wat, maar een
goede theaterproductie kost vaak meer dan hij
opbrengt”.
Mijn eerste kennismaking met Wendy’s dans
bestond uit stukjes van haar voorstelling
‘Revelations: The Testament of Salome’ (1992)
in de documentaire ‘Mille et une danses
orientales’ van Moktar Ladjimi. De voorstelling
beeldt zeven stadia in het leven van Salome
uit, waarvan haar dans voor koning Herodes er
één is. Deze dans was ook op het Asli Sharqi
festival te zien.

Meer boeken
‘Serpent of the Nile’ is Wendy’s bekendste,
maar zeker niet enige boek. Hoe kwam Wendy
erbij om te gaan schrijven? “Als ik me in een
onderwerp verdiep, probeer ik altijd boeken te
vinden”. Voor buikdans waren die er niet. “Ik
ben gaan reizen naar Egypte, Noord-Afrika en
maakte kennis met de cultuur van het MiddenOosten. Ik leerde een vrouw kennen die een
Libanese boekwinkel runde en plannen had
om zelf boeken te gaan uitgeven. Zij bracht me
weer in contact met andere mensen uit het
Midden-Oosten. Zo ben ik begonnen met het
schrijven en publiceren over mijn onderwerp:
vrouwen en dans”. Dit jaar wordt een nieuwe
druk van ‘Serpent of the Nile’ verwacht en
volgend jaar een Nederlandse vertaling.
“Mijn meest recente boek is: ‘Midnight Rose’.
Dat is een biografie van de in haar eigen tijd
beroemde danseres Maud Allan. Het
verbaasde me dat er over haar zo weinig
boeken waren en over haar tijdgenoten
Isadora Duncan en Mata Hari zo veel. Mijn
boek is fictie, een roman. Het is gebaseerd op
de feiten uit haar spraakmakende leven, de
schandalen en haar interpretatie van Salome’s
dans. Door er een roman van te maken, kon ik
schrijven over Maud Allans gedachten en
gevoelens. Mijn boek ‘Beauty and the East’
gaat over traditionele oriëntaalse lichaamsverzorging en het creëren van een oosterse
sfeer. Met tips voor het gebruik van henna, en
met verhalen, gedichten en verwijzingen uit de
literatuur”.
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“Mijn beste boek vind ik ‘I Put a Spell on You,
Dancing Women from Salome to Madonna’,
over vrouwen en dans. Het boek gaat
voornamelijk over de 19e eeuw. Dans werd
toen niet als een respectabele activiteit voor
vrouwen gezien. In de islamitische wereld is
dat nog steeds zo, maar hoe zit dat in andere
landen, in andere culturen? Het boek gaat over
hoe vrouwen dans gebruikten om te rebelleren,
of als een vorm van zelfexpressie, om
financieel zelfstandig te worden of om te
ontsnappen uit het keurslijf van de
maatschappij waarin ze leefden. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met hoe sterke
vrouwen en vrouwelijke seksualiteit worden
gevreesd, ook in westerse landen”.

dansen het dan gaat, dat verschilt in de loop
der tijd wel. De wals is nu bijvoorbeeld het
toppunt van keurigheid, maar toe hij begin 19e
eeuw werd geïntroduceerd, was dat heel
anders: “Tot die tijd hielden danspartners
alleen elkaars handen vast. Bij de wals lig je in
elkaars armen; in een omhelzing met een
vreemde”.

Het gevaarlijke vrouwenlichaam
Tijdens haar lezing op het Asli Sharqi festival
gaat Wendy dieper in op het gevaarlijke
vrouwenlichaam in relatie tot dans: “Het
vrouwenlichaam moest worden ingetoomd.
Vrouwen uit de hogere en middenklassen
waren gewend korsetten te dragen, overdag
maar vaak ook in bed, waardoor ze nauwelijks
konden ademhalen. Dat een vrouw flauwviel
was heel gewoon. Het korset werd soms tot
bloedens toe strakgetrokken en veroorzaakte
blijvende vergroeiingen van de borstkas. Het
werd gedragen in combinatie met enorme
hoepelrokken. Die rokken konden nog groter
worden met de hulp van de staalindustrie; de
baleinen vervingen de vele onderrokken die de
vrouwen anders hadden moeten dragen”.
Vrouwen uit de lagere klassen hadden meer
bewegingsvrijheid en waren meestal vrijgesteld
van deze praktijken.

Mannen in vrouwenrollen
“In Japan werd het vrouwen verboden om nog
langer op te treden in het traditionele kabuki
theater. Mannelijke acteurs namen hun rollen
over. Er werd gezegd dat alleen een man de
perfecte vrouw kon spelen. In het Engeland
van Shakespeare zag je ook geen vrouwen op
het toneel. Vrouwen waren zo verleidelijk dat
door hun optreden chaos zou ontstaan, zo
werd gezegd. Natuurlijk heeft het bedekken en
verstoppen van vrouwen dat eerder erger dan
beter gemaakt”.

Arsenicum en botox
“Ook werd ziek zijn beschouwd als een
normale toestand voor vrouwen. Het
vrouwelijke schoonheidsideaal kwam overeen
met het uiterlijk van een tuberculosepatiënt:
een doorschijnend bleke huid met blosjes op
de wangen. Prostituees met tb waren heel
populair. Lezen was voor vrouwen véél te
vermoeiend. Het enige dat telde was de eer
van de familie. In de 19e eeuw is de trend
begonnen dat vrouwen zichzelf uithongerden.
Zij dronken azijn om hun eetlust te verminderen en slikten arsenicum om bleek te worden.
Er zat ook arsenicum in de make-up die ze
gebruikten. Dat gebruik van arsenicum van
toen lijkt sprekend op het gebruik van botox
nu. Het zijn allebei giftige stoffen. En dat alles
om het natuurlijke uiterlijk van het vrouwenlichaam te verbergen”.

Om Wendy’s verhalen over dans in de negentiende-eeuwse westerse maatschappij kunnen
we nu lachen, maar je wordt er minder vrolijk
van als je bedenkt dat in sommige landen de
situatie nog steeds zo is, zelfs erger wordt.

Dat dans voor vrouwen als scandaleus wordt
beschouwd is van alle tijden. Om welke

“De cancan is altijd een dans van de lagere
klasse geweest. Het was een uiting van verzet.
Wasvrouwen droegen bij de dans het kostbare
ondergoed van hun klanten en lieten dat zien
door hun benen hoog op te gooien. Daarbij
schopten ze hun manlijke publiek de hoeden
van het hoofd”.

“In de 19e eeuw waren vrouwen letterlijk en
figuurlijk aan het uitbreken. Aan het einde van
de 19e eeuw werd Salome een hit, in Europa
en in Amerika. Iedereen danste als Salome. Er
was in New York zelfs een school voor
Salome’s. Daar kon je een diploma halen,
inclusief een hoofd van Johannes de Doper”.

“Egyptische danseressen zie je wel op
bruiloften, maar nooit bij het diner. Dat gold
vroeger trouwens ook voor andere kunstenaars, zoals Vincent van Gogh. Entertainers
waren sociaal gezien het laagste van het
laagste. Tegenwoordig zijn zij goden en
godinnen. Maar in Egypte gaat de buikdans
ondergronds”.

Wat is buikdans?
Wendy’s eigen dansstijl is heel specifiek; hij
lijkt niet op wat andere buikdanseressen doen,
het is geen klassieke of moderne Egyptisch
buikdans, geen tribal, geen fusion, maar wat
dan? Hoe noemt ze haar dans? “Toen ik pas
begon met dansen, noemde ik alles gewoon
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buikdans, dat maakte me niet uit. Maar
buikdans is wel een woord met een koloniale
oorsprong. De dans heeft geen echte naam,
zoals flamenco die heeft. Ik begon mijn dans
Arabische dans te noemen, maar die naam
dekte ook de lading niet. Persisch dans valt
daar bijvoorbeeld niet onder; in Iran spreekt
men geen Arabisch. Uiteindelijk ben ik mijn
dans Middle-Eastern Dance* gaan noemen.
Buikdans is de naam die ik gebruik voor
cabaret dans, de commerciële, verwesterde
dans die je ziet op feesten, in clubs en in
restaurants”. En daar heeft Wendy geen
belangstelling meer voor.

Hoe zit het dan met vernieuwingen in de
oriëntaalse dans? Je hoort wel zeggen dat die
alleen kan komen uit de landen van oorsprong.
“Niemand is eigenaar van de dans. Je moet
wel de cultuur die hem creëerde bestuderen,
begrijpen en respecteren, maar moet ik als
artiest gaan zitten wachten tot anderen met
vernieuwingen komen? Wat doe ik dan in de
tussentijd? Die claim dat vernieuwing uit het
Midden-Oosten moet komen is een overreactie
op het kolonialisme, het zich toe-eigenen door
koloniale heersers van de cultuur van hun
koloniën. MED kan zich momenteel niet
ontwikkelen in het Midden-Oosten, in Egypte.
Ik ken dansers uit het Midden-Oosten die
interessante dingen doen, maar die leven in
het westen”.

Kwaliteit
Wat vindt Wendy van de kwaliteit van de
dans? Moeten we niet bevorderen dat die
behouden blijft of zelfs beter wordt? “De MED
wereld is voortdurend in beweging. Het is goed
als de eisen die worden gesteld hoog zijn,
maar heb je daar een diploma voor nodig?
Diploma’s kun je in feite gewoon kopen door je
in te schrijven bij een docent die ze uitdeelt.
Mensen doen wat ze doen en iedereen kan
gaan lesgeven. Ik heb ooit twee, drie jaar lang
een leerling gehad, die de dans volgens mij
nooit zal leren. Op een gegeven moment ging
ze zelf lesgeven. Op haar cv vermeldde ze dat
ze drie jaar had gestudeerd bij Wendy Buonaventura. Dat zeggen sommige danseressen
zelfs al na één workshop. Toen ik die vrouw
daarop aansprak was ze verontwaardigd. Ik
heb besloten me met dat soort dingen niet
meer bezig te houden. Het kost verschrikkelijk
veel energie en ik kan mijn energie beter
gebruiken. Ik doe gewoon wat ík doe”.
Binnen de buikdanswereld zijn de meningen
verdeeld over wat echte buikdans is en wat
niet. Sommige danseressen willen niet met de
term buikdans geassocieerd worden. Hoe
denkt Wendy daarover? “Buikdanseressen
doen moeilijk over de naam van hun dans,
omdat hij niet gerespecteerd wordt. Dat maakt
de danseressen defensief. Dus noemen ze het
saaidi dans, Turkse dans, folkloredans. En zijn
er mensen die claimen ‘echte, authentieke’
dans te beoefenen. Ik vind die claim van
authenticiteit vreemd. Waar heb je het dan
over? De dans uit de jaren zestig? Dans uit
welk dorp, uit welk land? Iedereen beïnvloedt
anderen en wordt door anderen beïnvloed. Er
is geen statisch ‘real thing’. Sommige van de
meest opwindenden dans varianten zie je niet
in Egypte. Muzikanten hebben veel minder
complexen over authenticiteit”. Hoewel ook die
hun gevoeligheden hebben. Muzikanten uit de
derde wereld wordt bijvoorbeeld vaak verweten
dat ze zich door westerse muziek laten beïnvloeden, terwijl westerse muzikanten het
omgekeerde nooit horen.

Andere mentaliteit
“De tribal scène is heel groot, in het Verenigd
Koninkrijk en in de VS, maar dat is geen MED.
Het is een interessante hybride, Amerikaanse
dansvorm. Tribal is heel vrij, de kostuums, de
muziek. Dansers willen niet beperkt worden”.
“Oriëntaalse dans heeft een sfeer van vrouwen
onder elkaar, van plezier, van genieten van je
eigen lichaam, zonder beperkingen. Dat wordt
anders als je gaat optreden. Als je mensen laat
betalen om jou te zien dansen, moet je goed
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zijn. Daar is een andere mentaliteit voor nodig”

Wedstrijden
Dansshows op televisie, talentenjachten en
wedstrijden vindt Wendy verschrikkelijk.
“‘Strictly Come Dancing’ verandert sociaal
dansen in een theatershow, terwijl die dans is
bedoeld als recreatie, om samen plezier te
maken. In Groot-Brittannië staat dansen op de
tweede plaats als sociale activiteit, alleen
dineren wordt meer gedaan. Een tango dans je
niet in je eentje, maar met een partner. Dans
gaat over relaties tussen mensen. Dat sociale
heb ik ook meegenomen naar mijn eigen dans.
Samen met andere dansers een voorstelling
creëren. Het wedstrijdelement hoort daar niet
bij en bovendien: wie is de jury? En wie
beoordeelt de jury? Wie deelt de certificaten
uit? Wedstrijden creëren negatieve gevoelens,
terwijl dans gaat over eenheid en over plezier.
Wedstrijden zijn erg negatief”.
Hedendaagse censuur
Wendy beschrijft zichzelf als een heel kritisch
persoon: “Vraag me niet om mijn mening!
Mensen willen zo graag geliefd zijn, vrouwen
willen een prinses zijn. Maar als je gaat
optreden, moet je erop voorbereid zijn dat
mensen wat jij doet niet appreciëren”.
Wendy heeft aan den lijve ondervonden hoe
ver de censuur soms kan gaan. “Ik voel me het
gelukkigst als ik met een idee aan de slag kan,
een thema en daar een complete show van
kan maken, met dans, met video, met tekst.
Mijn ‘Dancing Girls’, waarin de oriëntalistische
percepties van MED uit verleden en het heden
te zien waren, was zo’n show. Toen hij werd
aangekondigd op een festival voor Arabische
dans in Liverpool, deelde een groep fundamentalistische moslims pamfletten uit waarop
zij dreigden mijn show te zullen verstoren. De
film verbeeldt onder andere een waar gebeurd
verhaal over een vrouw die na afloop van haar
dans haar topje uit moest doen. Dat werd heel
subtiel in beeld gebracht; je kon het blote
bovenlichaam van de vrouw niet zien. Daar
vielen dan weer danseressen over; een naakte
danseres in de show, dat kon niet. Ik mocht
ook niet repeteren in de plaatselijke christelijke
kerk. Dat had te maken met het feit dat er een
zar, een trance dans, te zien was. Die
beschouwden zij als onchristelijk”.

Niet geschikt voor kinderen
“De lancering van mijn boek ‘I Put a Spell on
You’ zou een combinatie zijn van een
dansoptreden, een film en een signeersessie.
De organisatoren wilden de film vooraf zien.
Na het zien van de film vertelden ze mij dat ik

niet mocht dansen. Tot grote teleurstelling van
de vele mensen die speciaal waren gekomen
om mij te zien dansen. De dans en de film
mochten alleen worden vertoond in de kelder
van het gebouw. ‘Ons gebouw staat open voor
gezinnen met kinderen’, zeiden ze. Bij navraag
bleek het probleem vooral de film te zijn. Daar
zat een scène in waarin iemand wordt geïnjecteerd met botox en die vonden ze niet geschikt
voor kinderen”.

Festival in 2010
Aan het einde van het interview vraagt Wendy
me of ik in mijn artikel ook de aandacht wil
vragen voor het Sirocco festival dat ze mei
volgend jaar voor de derde keer organiseert.
Het wordt een internationaal festival, dat lijkt
op Asli Sharqi. Het verschil is dat haar festival
geheel gewijd zal zijn aan oriëntaalse dans die
‘anders’ is. Gewone buikdans zal daar niet te
zien zijn. Meer informatie over het festival is te
vinden op de bijbehorende website:
www.siroccofestival.org.uk die ook gelinkt is op
www.buonaventura.com.
Tot zover het interview en de lezing. Na
Wendy’s lezing praatte zij nog wat met ons
verder over Vrouwen en Dans. Meer hierover
in de recensie van het Asli Sharqi festival.
Judith Scheepstra
(foto’s Wendy: Nick Spollin)

)* Bij het schrijven van dit artikel heb ik een beetje
geworsteld met Wendy’s term Middle-Eastern
Dance. In het Nederlands zou ik daar oriëntaalse
dans van hebben gemaakt, ware het niet dat het
Engelse ‘oriental dance’ voor Wendy een andere
betekenis heeft. Vandaar de afkorting MED.
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n In memoriam Letty Vos (1953-2009) m
Op 20 oktober is Letty Vos overleden. De oriëntaalse dans verliest hiermee een vrouw die veel
bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van onze dans in Nederland.
wist het steevast. Ik noemde haar een
wandelende ritme-encyclopedie.
Omdat Letty in haar ontwikkeling jaren voor
liep op mij, kon ik veel van haar leren. Ik deed
soms mee aan haar lessen en workshops en
verbaasde me over haar kennis en inzicht en
over de systematische opbouw van haar
lessen, zonder dat de lessen aan speelsheid
inboetten. Plezier in het dansen stond voorop
en dat plezier straalde ze volop uit tijdens haar
lessen. Die combinatie van kennis en plezier
leverde rendement op, want als je aanleg had
en je volgde enkele jaren les bij Letty, dan was
goed kunnen dansen bijna gegarandeerd.

Ik leerde Letty bijna 20 jaar geleden kennen
toen we samen op les zaten bij Paula
Marissink. Ze danste toen al een paar jaar en
gaf zelfs al les in Wageningen. Dat was een
periode van ontdekken en exploreren en Letty
was daar al heel ver in. Omdat ze vaak danste
op feestjes met Turkse en Marokkaanse
vrouwen en van hen veel "afkeek" en aan hen
vroeg "hoe doe je dat nu?" werden de
authentieke Maghreb en Turkse stijlen stukje
bij beetje haar specialisatie. Om hier nog meer
over te leren volgde ze workshops in België en
Frankrijk bij docenten die van deze stijlen veel
afweten en reisde ze regelmatig naar Turkije.
Zo ontwikkelde ze zich binnen Nederland tot
één van de specialisten op dit gebied.
Deze specialisatie werd verder aangescherpt
door de vele percussielessen die ze volgde.
Letty was daardoor één van de weinige docenten die zowel danste als ook zeer vaardig was
in het bespelen van de darbouka, de riq, de
bendir en niet te vergeten de sagat. Hierdoor
had ze een fabuleuze kennis van en inzicht in
ritmes en de opbouw van muziekstukken. Je
hoefde maar een vraag te hebben over een
ritme of Letty had er wel een antwoord op. En
of het nu om de algemene maqsoum ging of
een zeldzaam ritme als de dawr hindi, Letty

Ze zeggen wel eens "echt belangrijke mensen
zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet
belangrijk is". Dit zou op Letty kunnen slaan
want zij was de vleesgeworden bescheidenheid. Vaak te bescheiden, zodat mensen over
haar heen konden lopen. Haar warsheid van
poeha en gebakken lucht werkte ook wel eens
tegen haar, want door haar gewoonheid werd
ze niet altijd op waarde geschat. Mensen die
wat minder gevoelig zijn voor buitenkant zullen
die waarde des te meer gewaardeerd hebben.
In stilte werd ze een autoriteit, althans in mijn
ogen zeker. Langzaam had ze zich opgewerkt
vanuit de positie van bijstandsmoeder tot een
zelfstandige onderneemster. En ze werkte
keihard; op een gegeven moment gaf ze aan
meer dan 10 groepen per week les, in
Wageningen, Arnhem, Nijmegen en Utrecht,
naast de vele workshops die ze gaf.
Vanaf 2003 deed Letty mee als docente in de
Verdiepingscursus. Ook daarin liet ze zich van
haar beste kant zien en wederom moest ik
constateren hoeveel ik van haar kon leren.
Begin 2006 overleed Salomé na een relatief
kort ziekbed aan kanker. De week daarvoor
was bij Letty borstkanker geconstateerd. Letty
nam radicale beslissingen, stopte met lesgeven en besloot de ziekte op een alternatieve
manier aan te pakken. Dat lukte aanvankelijk
wonderbaarlijk. Ze zat vol energie en levenslust, ging meer aan zichzelf denken en pakte
de workshops in de Verdiepingscursus weer
langzaam maar zeker op. Door haar positieve
instelling hield ze de hoop levend dat het goed
zou komen en ik verbaasde me keer op keer
over de tegenwerking die ze kreeg als ze een
beroep moest doen op de reguliere
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dat het goed zou kunnen komen. Maar dat
mocht niet zo zijn

gezondheidszorg. En mijn bewondering steeg
voor de wijze en vooral de moed waarmee ze
de ziekte bestreed en schijnbaar de baas
werd.
Totdat ze deze zomer steeds meer last kreeg
van haar been en heup. Zelf hield Letty het op
een oude blessure en ze maakte plannen voor
wat ze wilde gaan doen als de blessure
hersteld zou zijn. Maar de pijn werd erger en
de bewegingsmogelijkheden steeds minder.
De laatste maand moest ze het bed houden en
ging het in snel tempo slechter.
Ruim een week voor haar overlijden zag ik
Letty voor het laatst. Ze had pijn maar was
helder, omdat ze geen pijnstillers slikte. Ze
zweefde tussen hoop en wanhoop, het leek
alsof ze bezig was de balans van haar leven
op te maken, maar ze was ook haar gevoel
voor humor niet verloren. Ik merkte nog steeds
vechtlust en had nog steeds het vertrouwen

Lieve Letty, met onwaarschijnlijke moed heb je
gestreden tegen deze slopende ziekte,
helemaal op eigen kracht en helemaal op de
manier zoals jij dacht dat het goed was. Hiervoor kan ik alleen maar respect opbrengen.
Het onrechtvaardige, onherroepelijke einde
komt dan ook hard aan. Zoals ik al zei, ik heb
veel van je geleerd en had nog veel meer van
je willen leren. Ik dank je voor je vriendschap,
mildheid, kennis, eenvoud en de wijze waarop
je in het leven stond. Ik wens iedereen die jou
liefheeft en waardeert heel veel sterkte en ik
wens dat wij de manier waarop jij de dans
benaderde, namelijk als een viering van de
vreugde van het leven, zullen vasthouden, ook
ter jouwer ere.
Peter Verzijl

nm

Advertentie
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n Buikdans en bevrijding m
Nog niet zo lang geleden verschenen er weer twee buikdansfilms. In Nederland zijn ze nog niet
op dvd verkrijgbaar, maar op het Asli Sharqi festival waren ze te zien: “Whatever Lola Wants”
en “My Mother is a Belly Dancer”. Beide films zijn een must voor iedereen die de buikdans een
warm hart toedraagt.
van de uitbundige Lola en Lola’s optredens, op
een bruiloft (mét zills) en in een eigen theatershow, zijn een groot succes. Zij staat op de
voorpagina’s van alle Egyptische kranten.
Heb ik nu teveel verklapt over de film voor de
mensen die hem nog willen zien? Misschien
wel, maar het verhaal is zo verschrikkelijk
voorspelbaar, dat het eigenlijk niet uitmaakt het
van tevoren te weten: beide vrouwen gaan een
nieuwe toekomst tegemoet. En dat alles
begeleid door de rokerige zangstem van
Natacha Atlas.
Met een film als “Whatever Lola Wants” kun je
twee dingen doen: kritisch kijken of je laten
meeslepen. Ik heb beide gedaan, in die
volgorde. Dan is het eerst een film die veel
clichés over buikdans bevestigt en waarin en
passant ook nog eens echt op zijn Amerikaans
een onderdrukte Egyptische vrouw wordt
‘bevrijd’. En daarna een sprookje over twee
vrouwen die door de dans een kans krijgen op
levensgeluk.
“Whatever Lola Wants” (2007) van regisseur
Nabil Ayouch is een echte buikdansfilm. Het
verhaal vertelt over de Amerikaanse Lola, die
een jazzdans opleiding volgt en haar brood
verdient als postbode. Haar Egyptische gay
vriendje Yussuf laat haar een video zien van
dansdiva Ismahan, bij wie hij in het verleden
over de vloer kwam. Lola is er diep van onder
de indruk en wil ook gaan buikdansen. Helaas
is haar, ook Egyptische, vriendje Zack een
andere mening toegedaan. Hij vindt buikdans
niet respectabel en heeft voor de ambities van
zijn vriendin geen goed woord over. Als Zack
onverwacht blijkt te zijn vertrokken weet Lola
door haar baan bij de post zijn nieuwe adres te
achterhalen. Niet lang daarna is ze onderweg
naar Cairo.

Eigen theatershow
Haar bezoek aan de familie van Zack is een
ramp. Zodra Lola in alle onschuld over haar
buikdansambities begint, verkilt de sfeer. Haar
pogingen om les te krijgen met Ismahan lijken
eerst ook vruchteloos, maar uiteindelijk krijgt
Lola privé les van de eens gevierde, maar nu
verguisde danseres. De enigszins vereenzaamde vrouw bloeit op door de aanwezigheid

Stoffig tentenkamp
Hoewel de film de vriendelijkheid van de
Egyptenaren en hun houding ten opzichte van
buikdans hier en daar goed heeft getroffen,
vind ik de clichés overheersen. Dat begint
meteen al bij Lola’s aankomst in Cairo. De
luchthaven van Cairo kan zich in werkelijkheid
met gemak meten met die van elke andere
wereldstad (Schiphol, Heathrow, Orly), maar
Lola komt tevoorschijn uit een stoffig
tentenkamp!
De manier waarop Lola haar gedroomde
dansdocente benadert is ronduit onbeschoft.
Pas later in de film zie je aanwijzingen dat
Ismahan in Lola geïnteresseerd raakt, maar
haar eerste reacties zijn afwijzend. Ze hebben
geen enkel effect op Lola. “Don’t take no for an
answer!” is de boodschap. Gewoon recht op je
doel afgaan, blijven volhouden en je niets
aantrekken van wat de ander tegen je zegt.
Hoewel Lola een volwassen vrouw is, meent
ze zich meteen al te kunnen veroorloven
dingen te zeggen als: “You are a little bit scary,
you know that?” En later, als ze ontdekt heeft
dat er iets mis is met Ismahans reputatie, te
vragen: “Why are they calling you a whore?”
Brrr!
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Natuurlijk zien we ook hier weer het bekende
cliché dat buikdansen niet echt veel voorstelt.
Lola’s optreden in haar theatershow is aardig
en doet door de dans en het kostuum een
beetje denken aan de film “Chicago”. Maar we
krijgen niet te zien hoe zij een hele avond vult
met haar show. En dat terwijl ze meer dan
levensgroot op de gevel van het theater staat
afgebeeld, eerst in Cairo en dan in New York.
Lola’s dansen op de bruiloft is bijzonder matig.
Ze ziet er stralend uit in haar prachtige
kostuum, maar bij het eerste optreden danst ze
zelfs naast de muziek.
De filmmakers hebben zich duidelijk niet
verdiept in de Egyptische buikdanswereld. Ik
heb bijvoorbeeld nog nooit gehoord van een
nachtclub waar alle danseressen tegelijk
dansen en ook nog het publiek op de
dansvloer lokken. Dat lijken de makers één op
één van de film “Satin Rouge” te hebben
overgenomen. Wel meende ik een oude
bekende tussen de danseressen in de club te
zien: de shamadan danseres Rabab.

dat verandert als ze ontdekt dat haar
echtgenoot er een veel jongere minnares op
na houdt. Intussen laat de introverte,
intelligente Mrs. Lee zich de neerbuigende
opmerkingen van haar man en haar zoontje
welgevallen. Ze zou graag verder studeren,
maar dat is niet bespreekbaar. Mrs. Wong
heeft wel een liefhebbende, maar helaas
werkloze echtgenoot. Zij onderhoudt haar vier
kinderen tellende gezin met haar werk als
vuilnisvrouw in de door enorme flats
gedomineerde woonwijk waar ze woont. Als zij
wordt ontslagen stort haar wereld in. Een wat
minder somber, maar daarom niet minder
ingewikkeld leven heeft de alleenstaande
moeder Cherry. Gelukkig heeft zij een lieve,
zorgzame jongeman kunnen vinden om op
haar baby te passen, terwijl zij aan het werk is
of aan het stappen met haar vriend.
Op een dag blijkt de docent van wie de
vrouwen in het buurthuis les krijgen in
traditionele dans, te zijn vertrokken. In plaats
van de verwachte docent verschijnt
buikdanseres Pasha. Dat buikdans ook een
traditionele dans genoemd kan worden, is
onvoldoende om het dansklasje bij elkaar te
houden. De meeste vrouwen halen haar neus
ervoor op en vertrekken, maar Mrs. Chan is
geïntrigeerd en al gauw weet ze ook Mrs. Lee
en Mrs. Wong over te halen.

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Toch
vind ik deze film een ‘must’ voor buikdansfans.
Omdat het een onderhoudende film is over
‘onze’ dans en omdat hij mede bepalend is
voor wat er over ons als danseressen wordt
gedacht. Mijn advies is om hem minstens twee
keer te zien. Het wachten is tot de dvd in de
winkel te krijgen zal zijn.

Dansende moeders
Minder sprookjesachtig, maar als film
interessanter is “My Mother is a Belly Dancer”
(
, 2006) van regisseur Lee Kung
Lok. De film vertelt over een groep overwegend wat oudere vrouwen in Hong Kong, die
elkaar vinden in de buikdans. Met vier van die
vrouwen maken we in de film nader kennis.
Mrs. Chan, moeder van een tienerdochter,
heeft zo op het oog geen slecht leven, maar
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In de lift
De vrouwen raken verslingerd aan het buikdansen. Ze gaan op pad om meer leerlingen te
werven voor het buikdansklasje en zo vormt
zich een flinke groep. Maar dan grijpen de
buurtbewoners in, onder aanvoering van de
man van Mrs. Lee. De danseressen worden
verbannen uit het leslokaal. Een klein groepje
die-hards gaat door met dansen, op het dak, in
een parkeergarage. Mooi is de scène met Mr.
Lee en Mr. Wong in de lift. Mr. Lee spreekt zijn
afkeuring uit over het buikdansen van de
vrouwen. Mr. Wong was weliswaar geschrokken toen hij ontdekte dat zijn vrouw stiekem
danste, maar hij draaide bij toen hij zag
hoeveel goed het haar deed.
Zullen de vrouwen samen alle weerstand
overwinnen en uiteindelijk als danseressen het
respect van hun buurtgenoten veroveren?
Zullen de vrouwen als dansgroep furore gaan
maken in Hong Kong? Zullen alle problemen
smelten als sneeuw voor de zon door de
oriëntaalse dans? Niet dus, maar er
veranderen wel kleine dingen in de levens van
de vrouwen. Niet eens zozeer door de dans
zelf als door het feit dat de vrouwen elkaar
door de gezamenlijke danservaring beter leren
kennen en elkaar onderling helpen en steunen.

Zelfs de schoonmoeder van Mrs. Lee doet een
duit in het zakje…

Beltegoed nooit op
Het valt me op dat ik over deze film sneller ben
uitgepraat dan over de vorige. Dat komt misschien omdat ik hem maar één keer heb
gezien en waarschijnlijk ook doordat ik bitter
weinig weet over Hong Kong. Hoe ziet het
leven van gewone vrouwen daar eruit en hoe
zit het met de buikdanswereld in Hong Kong?
Ik schat het realiteitsgehalte van de film als vrij
hoog in, maar heb geen echt vergelijkingsmateriaal. Is het bijvoorbeeld realistisch dat
iedereen voortdurend mobiel loopt te bellen,
maar dat van niemand, hoe arm ook, ooit het
beltegoed opraakt? Toch kun je wel zeggen,
dat de buikdans in deze film meer ‘naturel’ is
weergegeven; hij speelt hier dezelfde rol als
die hij heeft in Europa.
Ook hier geldt dus: van harte aanbevolen. Als
buikdansfilm, maar ook als gewone film. Was
‘Lola’ de moeite van het twee keer kijken
waard, deze film zou ik zelfs nog vaker willen
zien. Het wachten is dus weer op de dvd.
Judith Scheepstra
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n Agenda m
Dit is een momentopname van www.buikdans.startpagina.nl/kalender

Layali Oriëntal Dance Festival 2009
Start: Donderdag 29 oktober 2009
Einde: Zondag 1 november 2009
Locatie: Layali Oriental Dance School at Dalagatan
64, Odenplan, Zweden
Website: http://layali.se
Dear Layali Lover! We are back with amazing
artists! This year our master teachers are Diana
Tarkhan (Eg/Fr), Ibrahim el Suezi (Eg). Our other
teachers include Sunita Singh, Ulla Edenmark,
Callisto, Sophia Mirlashari.

Special Live Music Workshop with Al Tarab
Start: Zaterdag 31 oktober 2009
Einde: Zaterdag 19 december 2009
Locatie: Centro cultural, Tussen de Bogen 51,
Amsterdam (5 min from CS)
Kosten: € 50
Oriëntal dance in the authentic form is always
accompanied with live music. Musicians play,
dancer dance, let the alchemy take place. Michel
and Antonius are world musicians with a
specialization on oriëntal percussion for more than
15 years! Elpida Soltani has her roots in Iran and
learned her first oriëntal dance secrets from her
aunts who intoxicated her with the intense passion
for the dance. For several years now she is
professionally studying dance, choreography and
movement analysis with proficient masters. Contact:
info.altarab@gmail.com - 0633047019

Oriëntaalse dansavond met live muziek van Alhajer.
Optredens van Lauri e.a. Hennapaint, bazaar, open
podium Gemeenschapshuis De Blaker in Breda

Egypte Key of Life speciale dans/woestijnreis
Start: Zondag 1 november 2009
Einde: Vrijdag 13 november 2009
Locatie: Egypte: Cairo en Luxor
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: Zaterdag 7 november 2009 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 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.

Buikdansen workshop Rachid
Sultans Of Raqs
Start: Zaterdag 31 oktober 2009 om 18:00 uur
Einde: Zondag 1 november 2009 om 11:00 uur
Locatie: Rabotheater, Hengelo
Kosten: € 16.50
Website: www.sultansofraqs.com
International male oriëntal dance group

Start: Zaterdag 7 november 2009 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 7 november 2009 om 16:00 uur
Locatie: Kolder en ko Groningen
Kosten: € 27,Rachid Alexander komt naar Groningen op zaterdag
7 november 2009 Je kunt je nog opgeven, 0505422270 Buikdansschool Tineke Rouw Groningen
Open dag Professional Belly dancer-Teacher

Oriëntal Dance Party Breda

Training

Start: Zaterdag 31 oktober 2009 om 20:00 uur
Einde: Zondag 1 november 2009 om 00:30 uur
Locatie: Graaf Hendrik III plein 128
Kosten: €15 / 12
Website: www.buikdansereslauri.nl

Start: Zaterdag 7 november 2009 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 7 november 2009 om 17:00 uur
Locatie: amsterdam
Website: www.kaouthar.com
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Tribal Fusion Intensive with Zafira Dance

Buikdans feest voor Kika

Company
Start: Zondag 8 november 2009
Einde: Zondag 8 november 2009
Locatie: Dwarsligger te IJmuiden
Kosten: gratis

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

Buikdans feest voor Kika
Workshop Zills Dans door ChabbaLayla
Start: Zondag 8 november 2009
Einde: Zondag 8 november 2009
Locatie: Oriëntaalse Dansstudio Nijmegen
Kosten: € 35,
Website: www.oriëntaalsedansstudionijmegen.nl
Workshop Zills dans in een Spaans Arabische
stijl.Na Afloop staat er een heerlijke brunch voor je
klaar! Dit alles in de Oriëntaalse Dansstudio
Nijmegen!

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

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

Workshop Bellindonesian
Start: Zaterdag 21 november 2009 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 21 november 2009 om 15:00 uur
Locatie: Sport en Wellness Center Assen,
Industrieweg 5
Kosten: € 24,95
Website: www.liensiwalette.com
Bellindonesian Dance met live begeleiding van de
tifa (Molukse percusiegroep) uit Assen. In deze
workshop wordt aandacht besteed aan de
Indonesische dans (Menari combinaties,lenggang)
gecombineerd met de oriëntaalse dans.

Workshop Ahmet Ogren

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

Start: Zaterdag 21 november 2009 om 12:00 uur
Einde: Zondag 22 november 2009 om 12:00 uur
Locatie: Enschede
Kosten: € 65

Tribal Workshops Kami Liddle in Amsterdam

Turkse zigeuner en Turkse buikdans.

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

Workshop en vrijdansavond

BDSS Kamin Liddle geeft 2 Tribal Fusion
workshops in Amsterdam

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

Workshop met Rachid Alexander uit Curacao
Start: Zondag 15 november 2009 om 13:00 uur
Einde: Zondag 15 november 2009 om 15:30 uur
Locatie: Doetinchem
Kosten: € 35,00
Website: www.aichadancer.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

Shake it like Shakira! workshop
Slow Moves and Floorwork
Start: Zondag 22 november 2009 om 14:00 uur
Einde: Zondag 22 november 2009 om 18:00 uur
Locatie: amsterdam
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Kosten: € 65
Website: www.kaouthar.com

movement analysis with proficient masters. Contact:
info.altarab@gmail.com - 0633047019

Shake it like Shakira workshop! All levels

Workshop Ghawazee
Start: Zaterdag 28 november 2009 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 28 november 2009 om 13:30 uur
Locatie: Het Syndicaat te Den Haag
Kosten: € 30

Workshop Ghawazee met Lady Moonlight

From Cairo with Love
Start: Zaterdag 5 december 2009
Einde: Zondag 6 december 2009
Locatie: Krasnapolsky Hotel Amsterdam
Website: www.oriëntalprincesses.com
Oriëntal 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 *

Workshop Meleya Leff met Caroline
Start: Zondag 29 november 2009 om 13:30 uur
Einde: Zondag 29 november 2009 om 16:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 40
Website: www.laetana.com
In deze workshop leer je verschillende technieken
om de meleya te kunnen hanteren en krijg je allerlei
tips en ideeën aangereikt om je repertoire uit te
breiden.

Opendag: Belly Dancer & Teacher Training
Start: Zaterdag 5 december 2009 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 5 december 2009 om 17:00 uur
Locatie: Amsterdam
Website: www.koauthar.com
Opendag Professional Belly Dancer & Teacher
Training

Shisha Party

Workshop Saaidi

Start: Zondag 29 november 2009 om 14:00 uur
Einde: Zondag 29 november 2009 om 18:00 uur
Locatie: Dansschool Al Hambra Utrecht
Kosten: € 10,00
Website: www.yazila.nl

Start: Zondag 6 december 2009 om 14:00 uur
Einde: Zondag 6 december 2009 om 16:30 uur
Locatie: Het Syndicaat te Den Haag
Kosten: € 30
Website: www.farouq.nl

Dansvoorstelling in lounge sfeer

Workshop Saaidi met Farouq

Special Live Music Workshop with Al Tarab

Draai technieken

Start: Zaterdag 31 oktober 2009
Einde: Zaterdag 19 december 2009
Locatie: Centro cultural, Tussen de Bogen 51,
Amsterdam (5 min from CS)
Kosten: € 50

Start: Zaterdag 12 december 2009 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 12 december 2009 om 15:30 uur
Locatie: Weert
Kosten: € 25
Website: www.faracha.nl

Oriëntal dance in the authentic form is always
accompanied with live music. Musicians play,
dancer dance, let the alchemy take place. Join us in
this journey, where music and dance become one.
Michel and Antonius are world musicians with a
specialization on oriëntal percussion for more than
15 years! Elpida Soltani has her roots in Iran and
learned her first oriental dance secrets from her
aunts who intoxicated her with the intense passion
for the dance. For several years now she is
professionally studying dance, choreography and

De draai, de dynamiek in de dans! We gaan
verschillende technieken behandelen en in de dans
invoegen. Vanaf licht gevorderd.
Oriëntaalse Swing Groningen
Start: Zaterdag 12 december 2009 om 20:00 uur
Einde: Zondag 13 december 2009 om 01:00 uur
Locatie: Huis "De Beurs", A-Kerkhof 4, Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl
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De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert 5x per jaar een swingend buikdansfeest,
elke tweede zaterdag 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!
PS! Optredens zijn welkom!

Salimpour techniek/ tribal fusion serie

Serena Ramzy in Enschede! op 30 en 31 jan 2010
in Muziekschool Twente Enschede

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

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

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

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

Hossam & Serena Ramzy Concert

Midwinter Butoh fusion workshop
Start: Maandag 21 december 2009 om 19:00 uur
Einde: Maandag 21 december 2009 om 21:30 uur
Locatie: Sophies palace
Kosten: € 35
Website: www.butoh.nl
Arya's Fusion tip: Butoh midwinter workshop. Een
mooie workshop zeer geschikt voor fusion
danseressen. We werken aan verstilling, eigenheid
en oorsprong van de beweging in het thema licht en
donker op midwinteravond.

Opendag Professional Belly Dancer & Teacher

Start: Zaterdag 30 januari 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 30 januari 2010 om 23:00 uur
Locatie: Concordia Enschede
Kosten: € 30
Website: www.helia.nl
Het buikdansjaar 2010 begint spectaculair met twee
unieke workshops en een concert van Hossam en
Serena Ramzy in Enschede!

Oriëntaalse Swing Groningen
Start: Zaterdag 13 februari 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 14 februari 2010 om 01:00 uur
Locatie: Huis "De Beurs", A-Kerkhof 4, Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl

Training
Start: Zaterdag 16 januari 2010 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 16 januari 2010 om 17:00 uur
Locatie: amsterdam
Website: www.kaouthar.com
Opendag Professional Belly Dancer & Teacher
Training

Hossam & Serena Ramzy workshops
Start: Zaterdag 30 januari 2010 om 10:00 uur
Einde: Zondag 31 januari 2010 om 18:00 uur
Locatie: Muziekschool Twente Enschede
Kosten: € 85,
Website: www.helia.nl
Het buikdansjaar 2010 begint spectaculair met twee
unieke workshops en een concert van Hossam en

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert 5x per jaar een swingend buikdansfeest,
elke tweede zaterdag 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!
PS! Optredens zijn welkom!

Dans- en cultuurreis Egypte
Start: Donderdag 18 februari 2010
Einde: Donderdag 25 februari 2010
Locatie: Egypte; Luxor en Aswan

Buikdanseres en docente oriëntaalse dans Karin
van der Knoop ("Lady Moonlight") organiseert een
bijzondere dans- en cultuurreis, waarin u kennis
maakt met diverse dansstijlen uit het zuiden van
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Egypte; ghawazee, saaidi en nubische dans. Met
lessen voor beginners en voor gevorderden. Meer
informatie volgt. Wilt u op de hoogte gehouden
worden? Laat het ons dan even weten:
experiencenubia@gmail.com

Alliance Day 2010
Start: Zaterdag 29 mei 2010
Einde: Zaterdag 29 mei 2010
Locatie: Het Turfschip te Etten-Leur
Website: www.dball.nl

Oriëntaalse Swing Groningen
Start: Zaterdag 10 april 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 11 april 2010 om 01:00 uur
Locatie: Huis "De Beurs", A-Kerkhof 4, Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl
De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert 5x per jaar een swingend buikdansfeest,
op elke tweede zaterdag van oktober, december,
februari, april en juni. Op deze avonden kun je
genieten van een prettige sfeer, goede
buikdansmuziek en enkele optredens en je kunt er
zelf heerlijk dansen. Souk aanwezig! Optredens zijn
welkom!

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

Op 29 mei 2010 organiseert de Dutch Bellydance
Alliance haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit
nationale oriëntaalse dansevenement, "Alliance
Day", omvat o.a. 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: Zaterdag 12 juni 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 13 juni 2010 om 01:00 uur
Locatie: Huis "De Beurs", A-Kerkhof 4, Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl

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

De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert 5x per jaar een swingend buikdansfeest,
elke tweede zaterdag 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!
PS! Optredens zijn welkom!

Tunesie Dansreis met Ahlem

Choreografiecursus oriëntaalse buikdans

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

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

Meer informatie: 06-46225767 laudie@planet.nl

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

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.
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