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Voorwoord
In dit dubbeldikke nieuwjaarsnummer van Raqs wa Risala
is weer van alles te lezen.
Natuurlijk zijn er weer interviews met enkele van onze
doorgewinterde dansdocenten, onder wie Shaheen, Dunya
en Sylvia. Verder hebben we twee recensies van festivals
met een Egyptisch tintje, eentje in Amsterdam en een in
Londen, een artikel over een bijzonder buikdansproject van
Jillina en een recensie van een workshop van Ad Nug.
Kort geleden verscheen er een roman over het leven van
Maud Allan, één van de vroegste vertolksters van de dans
van Salome. In dit blad een recensie van “Midnight Rose”.
Uit de interviews blijkt dat we echtheid en authenticiteit erg
belangrijk vinden en ook wordt de invloed van YouTube op
onze dans steeds duidelijker. Marieke van Beek heeft de
stoute schoenen aangetrokken en een meetlat gemaakt,
waaraan wij allen kunnen afmeten hoe ‘echt’ wij zijn als
danseressen en dansers.
Ook is er nieuws van de buikdansbond. De eerste open
studiedag van de BBN vond ik zelf bijzonder de moeite
waard, dus ik ben heel benieuwd naar de Masterclasses
van januari.
Ik wens iedereen een goed 2010 toe. Veel geluk en veel
succes met al jullie activiteiten.

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.

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

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

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 een opleiding genoot van 1986 tot 1990. 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 ).

Sheila Meijers
“Ik ben al ruim 15 jaar bezig met oriëntaalse dans, buikdansen oftewel raqs sharki. Tien jaar lang heb ik
privélessen gevolgd, aangevuld met workshops van nationale en internationale docenten. Verder heb ik de
tweejarige verdiepingscursus gedaan. Margot Sijbers, Peter Verzijl, Randa Kamel en mijn bezoeken aan Egypte
zijn absoluut mijn inspiraties! Voor mij draait buikdans om zachtheid en vrouwelijkheid met een goede techniek
en het juiste lichaamsbewustzijn. Al zo’n twaalf jaar run ik een buikdanscentrum ( www.sheilabuikdanscentrum.nl
) waar Sulayca, Ermeline & Niko meehelpen om alle kinderen en volwassenen lekker in hun lijf te brengen met
deze heerlijke dans”.

Maaike Prüst
“Buikdansen is al meer dan 26 jaar mijn passie. Mijn grote fascinatie en specialisatie in de oriëntaalse buikdans
is de Verfijnde Techniek, het aanleren van de kleinste isolaties. Daarbij is vooral de buik voor mij een bijzonder
geliefd gebied. Inmiddels geef ik naast optredens en lezingen al ruim 24 jaar met veel plezier lessen en
workshops. Ik heb het eerste Nederlandse buikdanstijdschrift, Navel, opgericht en enkele jaren vormgeving en
redactiewerk daarvoor gedaan. Sinds kort ben ik voorzitter van de BBN (Buikdansbond Nederland). Mijn website:
www.bellydanz.com “.
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n Het zilveren jubileum voorbij m
In deze nieuwe aflevering van onze serie over ‘zilveren’ danseressen, interviewde Peter Verzijl
An van Ackerbroek, in buikdansland beter bekend als Shaheen. An ontdekte de dans in België
en kwam na een ontdekkingsreis naar Egypte in Nederland terecht. Daar zag ze hoe Shakira,
tribal en de Bellydance Superstars de wereld veroverden. De oriëntaalse dans heeft haar eigen
leven ingrijpend veranderd en dat zal nog wel even zo doorgaan. De toekomst van de
oriëntaalse dans is voor alle leeftijden.

Het begin
Toen ik zo’n 30 jaar geleden de buikdans
‘ontdekte’ was het erg moeilijk om ergens les
te vinden. Ik woonde in België en begon te
dansen bij Aziza, in Antwerpen, de enige
Belgische danseres die toen les begon te
geven en daar regelmatig optrad. Zij had toen
een tiental leerlingen en de dans was zeer
onbekend. Mensen hadden geen idee van wat
een buikdanseres zou kunnen doen, zelfs
geen exotische fantasieën. Ze zagen het meer
als iets totaal onbekends dat bij een andere
cultuur hoorde... Ik werd zelf enthousiast toen
ik een buikdanseres zag optreden, die zelf
zoveel plezier had in haar dans, dat ik dacht:
“dit wil ik ook, zo mooi dansen en er dan
zoveel van genieten!”
Waar wel gebuikdanst werd - dat ontdekte ik in
die tijd - was vanuit de vrouwenbeweging, in
het kader van “baas in eigen buik”, letterlijk
dus, als een soort emotioneel lichaamswerk,
om in contact te blijven met je lichaam en je
gevoel!

Omdat ik in België niet echt verder kwam, ging
ik op reis, op zoek naar waar de dans vandaan
kwam, naar Egypte. In Cairo leerde ik
muzikanten kennen die in het orkest van
Soheir Zaki speelden, en had het enorme
geluk dat deze mij in contact brachten met de
grote sterren van dat moment: Soheir Zaki dus,
Fifi Abdou, Nagwa Fou’ad en Baswa en later
Khariya Maazin. Ik besefte pas jaren later hoe
groot deze sterren waren en wat voor invloed
zij hadden. Dat zij de oriëntaalse dans
belichaamden als het ware. Ik ging vaak naar
hun shows, want ik werd op sleeptouw
genomen door weer andere bevriende
muzikanten uit het circuit, en leerde zo heel
veel. Daarnaast kreeg ik af en toe les van de
danseressen zelf. En dat ging dus niet zoals je
je tegenwoordig voor een cursus inschrijft!
Neen, zij gaven alleen les als je echt wilde
gaan optreden, niet voor een hobby. En je ging
eerst ‘solliciteren’; je kreeg een afspraak en
mocht dan voor hen dansen. En als zij
toekomst in je zagen, dan kreeg je les. In het
Arabisch, waar ik bijna niets van verstond, of
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met handen en voeten... en de rest van je
lichaam natuurlijk.
Terug in België was Tania Moghrabi - een
Libanese danseres - in Brussel geland, en bij
haar en af en toe bij haar moeder Rose
Moghrabi kreeg de buikdans in België
langzaam een internationaler tintje. Zij waren
opgeleid door Nadia Gamal. In die zelfde
periode ging ik ook af en toe naar Parijs om bij
Zaza Hassan les te volgen.

Tot lerares verklaard
Toen ik zo’n 25 jaar geleden in Nederland
kwam, werd ik vanzelf tot lerares ‘verklaard’
door een buurthuis in Rotterdam Noord, omdat
de Marokkaanse danseres die daar werd
verwacht niet kwam opdagen. In het begin gaf
ik de lessen samen met mijn vriendin Emely
(buikdanseres Mercedes). Zij had meer de
Turkse stijl geleerd, en zo leerden wij ook veel
van elkaar. In die tijd waren er voor de
danseressen in het westen van Nederland nog
maar weinig mogelijkheden om les te volgen.
Catherine Ruillet - een Franse danseres kwam eens in de 6 weken naar Den Haag en
daar werd dan reikhalzend naar uitgekeken
door de danseressen uit de Randstad. In de
grote steden gingen een paar danseressen
lesgeven, zoals wijzelf in Rotterdam (later ook
in Den Haag en Harderwijk), Maaike Prüst en
Paula Marissink in Utrecht, Jeanine Korrelboom en Dunya in Amsterdam. En dat zorgde
weer voor nieuwe danseressen. Weer later
kwamen docenten via Duitsland, zoals
Feyrouz, of de Egyptische Soraya Hilal via
Engeland naar Nederland om workshops te
geven.
Kenmerkende veranderingen
Buikdansen is nu veel bekender, populairder
en grootschaliger geworden dan vroeger. Nu
worden er zelfs zoveel lessen aangeboden dat
je door de bomen het bos niet meer ziet. En
dat door het grote aanbod studenten vaak een
beetje lui worden. En Nederland kun je niet los
zien van de rest van de wereld! Dat je door de
media zoals de tv en Internet, YouTube, alles
van iedereen op elk moment kunt bekijken. Dit
werkt positief omdat je toegang tot alles hebt,
maar ook heb je zoveel beïnvloeding en zo
een snelle evolutie dat de pure stijlen snel
verdwijnen.
Hierop aansluitend: het ‘verschijnsel’ Shakira
en de populariteit die zij bij jonge meiden
geniet, Shakira als rolmodel dus. Zij
belichaamt eigenlijk de mix van culturen en
stijlen in de wereld met haar achtergrond van
een Libanese vader en een Colombiaanse

moeder, en dat gecombineerd met popcultuur.
Zij heeft de laatste 10 jaar veel jonge dames
aan het buikdansen gezet!

Veel ikjes
Ook interessant vind ik de tribal stijl en tribal
fusion, omdat dit een stijl in volle ontwikkeling
is, die niet uit een langere geschiedenis in ‘de
Oriënt’ is ontstaan, maar in het Verre Westen,
de VS dus, en die aansluit bij de laatste
decennia. Tribal is een eclectische mix van
oriëntaalse bewegingen, kostuums en uiterlijk
gebaseerd op stammencultuur, op een
fantasiewereld eigenlijk. Blijkbaar creëert onze
wereld van aparte ikjes in het westen vanzelf
de behoefte om weer deel uit te maken van
een tribe of een groep. En je ziet dat deze stijl
zich in Nederland ook in rap tempo ontwikkelt,
maar dan aansluitend op wat hier leeft. Bij
tribal zie je ook goed de invloed van de muziek
op de bewegingen.
En natuurlijk de Bellydance Superstars, ook
een echt Amerikaans verschijnsel, die
gemanaged worden door Miles Copeland,
afkomstig uit de popmuziekwereld, die ook
Sting mee heeft grootgemaakt. Het geweldige
aan de Superstars vind ik dat zij een
eigentijdse vorm geven (lees: Amerikaanse
show) en veel bekendheid en publiciteit
genereren en ook weer veel jonge meiden
aantrekken om te gaan buikdansen. Het
nadeel vind ik, dat naar mijn smaak de
intimiteit van de dans, zoals je die bij baladi
ziet, totaal wegvalt. Maar dat is een keuze als
je kiest voor grote shows.

Toekomst van de buikdans in Nederland
Gezien het grote aantal mensen dat in dit land
buikdanst en lesgeeft vermoed ik dat de dans
zich op vele niveau’s, stijlen, mixen van stijlen,
hoogtes en laagtes zal blijven ontwikkelen. Ik
hoop wel dat de pure dansstijlen bewaard
zullen blijven, zodat zij ook een bron van
inspiratie kunnen blijven om uit te putten en op
voort te bouwen. Een belangrijk element van
kwaliteit vind ik toch altijd de authenticiteit van
dansers, ik vind het mooi als iets mij raakt
omdat het ‘echt’ is, als je de ziel van iemand er
doorheen ziet komen.
Nieuwe talenten?
Als ik kijk naar een buikdanser(es) gaat het
voor mij om de momenten waarin vorm en
inhoud samenvallen. In de oriëntaalse dans
komt hier dan ook nog de muziek bij. Dus als ik
mij ‘geroerd’ voel is het op zo’n volmaakt
moment van gevoel en techniek, en dan staat
de tijd even stil. Namen zou ik hierbij niet
noemen, want het overkomt mij net zo goed bij
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mijn eigen leerlingen, als bij bekende
danseressen en dansers.

van de toekomst. Ik wil ook de “Magie van de
Vrouwelijkheid” cycli blijven geven. Deze workshops geef ik al heel lang en daarin gebruiken
we buikdans, rituele buikdans, creatieve technieken en meditatie en dat alles gekoppeld aan
de maanstanden en de energie van de maan.
En natuurlijk de wereld voorzien van mooie
buikdanskleding en kostuums uit onze
Buikdanswinkel! Het is altijd erg leuk om mee
te maken als de danseres een prinses wordt in
mooie buikdanskleding en als een
buikdanskostuum de danseres heeft gevonden
waarvoor het is gemaakt!

Geen leven zonder buikdans
Ik kan mij een leven zonder buikdans niet
voorstellen! Tot 10 jaar geleden gaf ik naast
mijn leven als buikdanseres ook nog therapie.
Maar nu is mijn leven alleen maar met dansen
gevuld, en tegenwoordig zelfs ook met
darbuka spelen. Via buikdansen heb ik geleerd
om geduld te oefenen, de discipline om door te
gaan tot je iets onder de knie hebt, om te
durven optreden, om mij uit te drukken met alle
gevoel erop en eraan in de dans. Ik ben er
blijer, vrijer en sterker door geworden. Ik kan er
eigenlijk alles in kwijt, en ben enorm blij dat
mijn passie ook mijn werk is. Dat wens ik
iedereen toe!
Plannen voor de toekomst
Ik wil zo lang mogelijk blijven dansen, natuurlijk
en blijven lesgeven! En blijven coachen van
danseressen die aan het begin van hun
carrière staan, of die gaan optreden. Verder
gaan met buikdansleraressen opleiden, want ik
vind nog altijd dat buikdansen en optreden één
ding is, maar buikdansles geven veel extra
ervaring en kwaliteiten vereist. Ik vind het
belangrijk om goede buikdansdocenten op te
leiden omdat zij hun inspiratie en ervaringen
door kunnen geven aan de buikdanseressen

Voor jong en oud
Dat buikdans vaak wordt geassocieerd met
‘jong zijn’, daar moet ik om lachen! Ik ben erg
blij dat mijn grootste passie - de oriëntaalse
dans - met mij meegroeit en alleen maar mooier wordt en mij meer vreugde geeft naarmate
ik ouder wordt. In onze maatschappij worden
veel rages geassocieerd met jong, snel en hip.
In de buikdans - een rage die blijft - gaan
techniek en je persoonlijkheid hand in hand. Ik
zie vaak bij mijn leerlingen (en bij mijzelf) dat
wat zij leren in de dans, zich ook uit in hun
leven buiten de dans. Bijvoorbeeld als je leert
ruimte te nemen door te gaan optreden, zelfs
letterlijk op een podium, dan durf je jezelf ook
duidelijker neer te zetten in je leven. En
omgekeerd, wat je in je leven leert kun je
gebruiken in je dans. En gelukkig houdt onze
dans je lichaam in goede vorm en conditie, als
je tenminste op een goede basishouding let en
niet teveel capriolen uithaalt die je nek en rug
belasten.
Het leuke aan de oriëntaalse dans is juist dat
je je hele leven lang eindeloos veel richtingen
kunt exploreren: verschillende stijlen, attributen
als sluiers, zills, shamadan, wings, kostuums
maken, enzovoort. Het houdt nooit op en het
wordt alleen maar meer. Als je ouder wordt en
blijft dansen, dan verdiept je techniek zich en
ontwikkelt en rijpt je persoonlijkheid. Ook
worden de meeste mensen minder onzeker
over zichzelf en hun danskwaliteiten naarmate
zij langer dansen. Overbodige franje valt weg,
en de essentie van de dans, jouw dans blijft
over. Alles bij elkaar maakt dit je dans rijker,
voller en kun je zelf meer genieten van je dans.
De grootste en meest aanbeden buikdanseressen, de sterren van Egypte zoals Soheir Zaki,
Nagwa Fou’ad en Fifi Abdou of de Libanese
Amani werden pas na hun veertigste echt
gerespecteerd en als koninginnen van de
oriëntaalse dans beschouwd!
Peter Verzijl

Raqs wa Risala, nummer 13, januari 2010, blz. 5

n Ben jij een échte oriëntaalse buikdanseres? m
Discussiestuk in twee delen, deel 2: de meetlat
De mystificatie rondom buikdans sticht veel verwarring. Er zijn nog steeds mensen die denken
dat Mata Hari een buikdanseres was en dat tribal echte buikdans is. Wie lesgeeft, zoals ik al 18
jaar doe, komt deze gemystificeerde beelden voortdurend tegen. Het lijkt niet minder te
worden, ondanks de moderne informatiekanalen. Vele danseressen geven zich uit voor
buikdanseres terwijl ze iets anders doen. Hoe herken je een echte buikdanseres?
De verwarring zorgt voor kwaliteitsvermindering, ontstaan van oppervlakkigheid en
onduidelijke beeldvorming. Wat moet je als je
jong bent en gegrepen door buikdans? Wie
kun je geloven? Waar haal je je danslessen?
Wat is nu echte buikdans? Vorig jaar gaf ik een
workshop op een zwarte basisschool aan
getalenteerde kinderen. Ik liet ze een dvd zien
van de Bellydance Superstars. Ze vonden er
niks aan en vroegen om een echte buikdanseres. Ik zette Fifi Abdou en Suheir Zaki op en
ze waren tevreden. Het stemde mij gelukkig
dat kwaliteit werd herkend zonder dat ik daarin
gestuurd had.
In de landen van herkomst zijn geen opleidingen. Opleidingen die aan de buikdans kwaliteit
zouden kunnen meegeven vanuit de wortels,
die kunnen standaardiseren en de oorspronkelijkheid zouden kunnen bewaken. Er zijn wel
enkele persoonlijke initiatieven. De buikdans
als kunstvorm is dus vogelvrij en afhankelijk
van persoonlijke integriteit van de danseres. In
hoeverre danst ze vanuit de oorsprong en respecteert ze de essentie van de buikdanskunst?
Communiceert ze dit ook naar buiten toe?

Duidelijkheid
Om duidelijkheid te scheppen heb ik een
oriëntaalse meetlat ontworpen. Het is een hulp
om oriëntaalse buikdans te analyseren en het
percentage authenticiteit te bepalen. Het is
geen waardeoordeel. Uitgangspunt hiervoor is
mijn vorige artikel in Raqs wa Risala 11,
waarin ik vier hoofd aspecten beschrijf die
volgens mij bepalend zijn voor het karakter van
de dans. Hieronder volgt een samenvatting
van de kenmerken:
1. Oriëntaalse muziek
Een buikdanseres danst op oriëntaalse
muziek. Er is een duidelijke wisselwerking
tussen muziek en dans. De danseres
interpreteert deze muziek vaak letterlijk. Ze is
dienstbaar aan de muziek. (Wanneer ze met
cd danst is de wisselwerking eenzijdig.)

2. Techniek
Een buikdanseres gebruikt binnenlichamelijke
techniek, kleine isolaties en impulsen
opgenomen in het geheel.
3. Gevoel
Een buikdanseres drukt het gevoel uit dat de
muziek bij haar oproept. Daarbij is er sprake
van een breed spectrum. Het uitstralen van
levenslust en blijdschap is daarbij het
belangrijkste gevoel.
4 Cultuur
a. Abstractie; een buikdanseres maakt
bewegingspatronen die abstract zijn. Ze
verbeeldt geen personen of dieren, hooguit
gevoelens die de muziek bij haar oproept.
b. Improvisatie; een buikdanseres danst in
het moment. Ze heeft geen kant en klare
choreografie. Ze danst een half-choreografie waarin ruimte voor improvisatie is.
Ze werkt met variabele factoren als
podium, publiek en (eventueel)
muzikanten. Entertainen in contact met het
publiek is een belangrijk onderdeel.
c. Seriële structuur; de dans van een buikdanseres bestaat uit afgeronde onderdelen
die afzonderlijk te genieten zijn. Steeds
wordt een patroon gemaakt en herhaald.
d. Vrouwendans; dansbewegingen zijn een
stilering van het functioneren van een
vrouwelijk lichaam.
Score
Er zijn vier hoofdkenmerken waarop elk 100%
is te scoren. Wanneer je ze bij elkaar optelt
komt er bijvoorbeeld 360 uit. Gedeeld door vier
levert dit een eindscore op van 90%.
Het hoofdkenmerk cultuur valt uiteen in vier
onderdelen en wordt eerst berekend. Dit gaat
op dezelfde wijze (a+b+c+d = x en dat gedeeld
door 4). Een eindscore van 90% betekent dat
er sprake is van een buikdanseres die voor
90% echte oriëntaalse buikdans beoefent.
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Laten we eens enkele danseressen langs de
meetlat leggen. Ik heb danseressen uitgezocht
die een hoog niveau hebben maar allen met
een totaal andere insteek in de dans.

Suraya Hilal
Verrast was ik door dit filmpje van Suraya uit
2008:
www.youtube.com/watch?v=AhFaHBeO_eA

Dina
www.youtube.com/watch?v=Z7asVhNnNDA
www.youtube.com/watch?v=7yO62SEaci4

Ze improviseert hier op de oud. Suraya Hilal is
een Egyptische vrouw die haar danskunst in
het Westen op het theaterpodium neerzet.
Veelal met een live orkest. Ik volg haar activiteiten al zo’n 20 jaar. Ze is een professionele
danseres met een enorm doortraind lichaam.
Het lijkt wel of al haar cellen reageren op
oriëntaalse muziek. Haar lichaam reageert
eerder dan ze het zelf kan doen. Ze scoort op
muziek de volle 100%.

Dina danst op muziek uitgevoerd door een
Egyptisch orkest, Egyptische popmuziek of
soms andere Arabische muzikanten, zoals
violist Aqel. Haar orkest heeft een eigen
sound, passend bij haar techniek en gevoelsstijl. Ze scoort op muziek 100%.
In haar techniek gebruikt ze kleine isolaties
gecombineerd met grote verplaatsingen op het
podium. Ze kan op de plaats een taqsim
uitvoeren in shivers en vervolgens met
arabeskpassen waarin weer kleine accenten
zijn verwerkt de hele breedte van een
theaterpodium langsgaan. Dit geeft de zo
typische Dina dynamiek. In haar techniek
scoort ze 100% oriëntaals.
Gevoel: Dina is een muziekbeest, ze kiest
welke lijnen in de muziek ze weergeeft op het
podium en is daarin erg overtuigend. Ze is gek
op Oum Kalsoum stukken die ze serieus
doorvoelt. Daarnaast straalt ze meestal plezier
en ondeugd uit. Als een vrolijke vrouw speelt
ze overduidelijk met seksualiteit en erotiek. Dit
benadrukt ze met haar kostuumkeuze. Ze is de
enige danseres die ik ken die over haar
naaktheid heen kan dansen, ze neemt je mee
en doet je vergeten hoe schaars ze gekleed is.
Het scala aan gevoelens is niet zo breed als
bijvoorbeeld bij Nelly Fouad maar is wel diep
gevoeld. Ze scoort op gevoel 100% en op
vrouwendans 100%.
Abstractie 70% Ze maakt nogal eens obscene
gebaartjes. Seriële structuur: Dina eindigt haar
nummers met een eindpose maar staat erop
dat het orkest weer speelt als ze weggaat voor
een kostuumwisseling. Dit geeft de indruk dat
de show doorgaat, alle nummers worden
daardoor losjes aan elkaar geregen: 100%.
Improvisatie 100%. Ja, het wordt gewoon saai
maar dit kan ze ook goed. Op een workshop in
Duitsland enkele jaren geleden gaf ze zomaar
een show weg met een dans die stond als een
huis. Uit het niks geïmproviseerd na een zware
showavond en een workshop.
Totaalscore cultuur 370:4 = 92,5
Eindscore 392,5:4 = 98%

Suraya heeft al vele stijlen met even zovele
adepten achter zich gelaten, van raqs sharqi
tot het huidige Hilal Dance. Daarbij is ze
steeds op zoek naar interactie tussen haar
lichaam en de muziek. Ze probeert haar
lichaam zo fijn mogelijk af te stemmen. Wat
betreft de techniek heeft ze een ontwikkeling
doorgemaakt van isolaties naar holistisch
dansen. In het filmpje zie je echter kleine
isolaties terugkomen. Op onverwachte momenten piepen ze gewoon tevoorschijn uit de
geschiedenis van haar eigen lichaam. Suraya
is een danseres die zichzelf blijft vernieuwen.
En dat binnen de traditie! Ook op techniek vind
ik daarom dat ze 100% scoort, hoewel ze
tegenwoordig afwijkt van de standaard
isolaties. Maar ze beheerst die wel. Ze maakt
een keuze vanuit kennis en ervaring.
Gevoel: als vertolkster van de gevoelens die
de muziek bij haar oproept is ze zeer serieus
en heeft ze eigenlijk een westerse podiumattitude. Het is meer haar lichaam dat reageert op
de klankkleur dan haar gevoel. In het brede
scala ontbreekt vaak de zo typerende
Egyptische blijheid. Ze scoort daarom 85% op
gevoel.
Cultuur: Suraya is in haar raqs sharqi tijd heel
erg bezig geweest met de ontwikkeling en
structurering van de driedeling baladi, shaabi
en klassiek. Suraya danst abstract, hooguit zet
ze een archetype neer. Dit betekent cultuur a
en c 100%. Uiteraard improviseert ze als de
beste. Entertainment naar het publiek ontbreekt vaak in haar shows. Daarom voor
improvisatie 80%. Wat betreft vrouwendans
vind ik haar androgyn. Ze kiest er bewust voor
niets met erotiek, seksualiteit of vrouwenzaken
te doen. Haar dans is krachtig en eerder wat
masculien. Ze scoort daarom op dit punt 0%.
Totaalscore cultuur 280:4 = 70
Eindscore 355:4 = 89%
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Morgana
www.youtube.com/watch?v=6DHC_XOrmkI
www.youtube.com/watch?v=0NPL1wF81eY
Morgana is een Spaanse danseres die zich
profileert als gothic tribal fusion buikdanseres.
Ik zag haar deze zomer optreden op het Lite
Side festival in Amsterdam. Ze voerde een
zwaarddans uit met Chinese vechtsport
elementen en een soort Country Cowboy Belly
Dance mime stuk. Haar activiteiten worden
gepresenteerd onder de noemer Nieblas de
Avalon (De nevelen van Avalon). Dit verraadt
meteen haar inspiratiebron: Keltische godinnenmystiek. Na wat gezoek op YouTube vond
ik een interessant dansstuk waarmee ze een
vrouwenstatement neerzet: cell block tango
www.youtube.com/watch?v=lu3wskYIQqk
Morgana gebruikt geen oriëntaalse muziek. Ze
scoort op muziek 0%.
Haar bewegingen zijn groot en hard, plotselinge wendingen en hele grote golvingen door de
wervelkolom. Bewegingen die verwijzen naar
buikdans maar ook naar andere disciplines als
urban dance, stijldans, martial arts en Indiase
dans. Daarnaast een veelvuldig gebruik van
het zwaard. Ze beweegt met grote souplesse.
De techniek wordt eerder ingezet om te
imponeren dan om expressie te geven. Score
op techniek 20%.
De emotionele grondtoon is expressief en
agressief. Het gevoel dat bijna voortdurend
uitgestraald wordt is afstandelijkheid en
onbereikbaarheid. Dit maakt het spectrum
uitermate smal. De zo typerende blijheid
ontbreekt. Score op gevoel 10%.
Cultuur: In Amsterdam zag ik haar een pop
mimen (puppet on a string). Interessant thema
voor iemand die zich met vrouwenproblematiek
bezig houdt. Ze danst godinnenverhalen op
een niet-verhalende manier. Score op 4a 30%,
op 4c 100%. Ik heb de indruk dat ze zo los
choreografeert dat er een kleine ruimte is voor
improvisatie. Wisselwerking met publiek is niet
aan de orde. Score op improvisatie is 20%. Het
onderdeel vrouwendans is interessant.
Morgana kiest, ook in haar naam, voor
Keltische godinnenmystiek. Ook andere
godinnen uit diverse werelddelen inspireren
haar. Daarnaast is ze bezig met vrouwenproblematiek in het algemeen. Wat ik dan curieus
vind is dat zachtheid en vrouwelijke ontvankelijkheid niet in haar bewegingsrepertoire
voorkomen. Haar bewegingstaal is eerder
mannelijk dan vrouwelijk. Wat is nu haar score
op vrouwendans? Ik zou zeggen 20%.

Totaalscore cultuur 170:4 = 43
Eindscore 73:4 = 18%

Belly dance superstar Jillina
www.youtube.com/watch?v=IgH7Kk__PlM
Belly dance superstar Ansuya
www.youtube.com/watch?v=I5_f4u9U1Hc
Belly dancer Sadie
www.youtube.com/watch?v=YamDoDK71Ds
Drie danseressen uit de Amerikaanse stijl. De
Bellydance Superstars heb ik live zien
optreden. Op video komen ze overtuigender
over dan live. Ik wijt dit aan een opvallende
cameragevoeligheid en choreografieën die
gericht zijn op visuele effecten. Mij valt op hoe
graag ze op trommelsolo’s dansen. Ik zie dan
een grote variëteit aan bewegingen en grappige technische vondsten. Wat ik echter mis is
het doorvoelen van een ritme. Voor je het weet
is er alweer een ander ritme ingeschakeld,
waarop weer andere technische hoogstandjes
worden geshowd. Het lijkt of de percussionist
noch de danseres tijd nemen om een ritme te
voelen.
Alles is uitgeteld en uitgechoreografeerd. Op
het popmuziekclipje is de danseres soms voor
op de muziek, volgt ze uitgetelde combinaties
en mist daardoor de clou van de muziek. Ik
herinner me van hun tournee in Europa dat er
veel in muziek was geknipt en geplakt om de
muziek passend te maken bij de choreografie.
Overigens was er op een dergelijke wereldtournee maar één percussionist bij. Dit vind ik
een echte misser. Had die ene dan ook maar
thuisgelaten. De gebruikte muziek is wel
oriëntaals en deze danseressen kennen de
ritmes. Jillina danst khaleegy passen op een
golfritme. Toch ontbreekt vaak de echte
connectie en toewijding aan de muziek.
Daarom is score muziek 70%.
De techniek is sterk geperfectioneerd en
doorgewerkt. Strakke isolaties, veel borst
bewegingen (die overigens niet oorspronkelijk
zijn), grote bewegingen op effect en buitenkant
gericht. Het is isoleren om het isoleren en niet
meer om een emotie over te brengen. De
oorspronkelijke buikdanstechniek is een eigen
leven gaan leiden in Amerika. Daarom score
techniek 50%.
De uitgebeelde gevoelens zijn opgelegd,
voelen niet als echt maar eerder als “kijk mij
eens goed dansen” en “ik ben sexy”. Beiden
meer van buiten benaderd dan van binnen
gevoeld. Omdat ze zichzelf zo goed vinden
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Ze imiteert haar techniek en vooral gebaartjes.
Daardoor komt het onecht over. Ze danst
gevarieerd en op visueel effect. Dit geeft een
Amerikaanse smaak aan haar dans. Techniek
score 80%.

kijken ze dan wel weer heel blij. Virtuositeit
wordt geprefereerd boven persoonlijke
authenticiteit. Sadie lijkt soms wel een robot.
Score op gevoel is dan ook 10%.
Cultuur a en c zijn 100%. Improvisatie is 0% en
vrouwendans zou ik zeggen 30% juist
vanwege het ontbreken van een binnenwereld.
Totaalscore cultuur 230:4 = 58
Eindscore 188:4 = 47%

Orit Maftsir
www.youtube.com/watch?v=Fg0UNLEPglw
Orit Maftsir is een Israëlische danseres. Ze is
van oorsprong actrice. Ze komt af en toe naar
Nederland en ik heb haar op een feest zien
optreden. Ze danst veel op cd maar ik zag op
YouTube ook enkele clips met live orkest. Ze
kent de Egyptische muziek goed en weet het
onderscheid in de stijlen. Soms zingt ze zelfs
mee. Toch lijkt het alsof ze niet danst op het
orkest, alsof het orkest gevraagd is een
nummer van cd te spelen. Er lijkt geen echte
verbinding. Ze scoort op muziek 80%.
Haar techniek is uitstekend ontwikkeld. Wel
kun je heel goed zien dat ze van Dina houdt.

Gevoel: Orit is een echte dramaqueen en
bewijst hier een uitstekende actrice te zijn.
Waar is de echte Orit, denk ik soms. Het is
amusant maar blijft toneelspel. Score 50%.
Cultuur a en c beiden 100%. Improvisatie: ze is
gek op aandacht en pakt die dan ook van haar
publiek. In de regel houdt ze wel vast aan de
choreografie. Score 80% Vrouwendans 100%.
Totaalscore cultuur 380:4 = 95%
Eindscore 305:4 = 76%
Het schrijven van dit artikel heeft me geholpen
de kwaliteit te zien in andere danseressen
maar ook duidelijk en helder te krijgen waar ik
zelf sta in het brede scala van aan oriëntaalse
dans gerelateerde stijlen. Ik wil jullie uitnodigen
de meetlat te gaan gebruiken, zodat je ook zelf
deze ervaring mag opdoen.
Marieke van Beek

Advertentie
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n De dansreis van Dunya m
Van 2 tot en met 11 oktober 2009 organiseerde Dunya, oftewel Ada van der Wijngaart een
dansreis naar Midden- en Oost-Turkije en Istanbul. Karin Dekker-Commandeur genoot mee van
deze prachtige reis en besloot Ada te interviewen over wat haar bewoog deze reis te maken en
hoe dit alles tot stand kwam. Een portret van een boeiende vrouw die al haar hele leven in de
danswereld werkt en een ontwikkeling van 25 jaar heeft doorgemaakt binnen de oriëntaalse
dans.

Beeld van Cappadocië

Ada woont in Amsterdam in de Paramaribostraat. Daar werd ik ontvangen in een prachtig
ingericht appartement. Je betreedt meteen de
Arabische wereld als je er binnenkomt! Het
hele huis is stijlvol en tegelijk origineel ingericht
met creatieve hoekjes en accenten. Zelfs het
toilet is een lust voor het oog en heerlijk om er
even te vertoeven! Ada verwende me met thee
en heerlijke zoete lekkernijen. Onder het genot
hiervan kwamen we samen tot het volgende
gesprek.
Wanneer ben je begonnen met het
organiseren van dansreizen?
Ik heb een slecht geheugen voor jaartallen
maar volgens mijn fotoalbums kwam ik op
1996 als eerste reis naar Turkije. Ik ga veel
naar mijn vriendin Lilian die ik al kende vanuit
Nederland. Zij woont nu ongeveer 30 jaar in
Cappadocië (Midden-Turkije). Zo kwam ik in

aanraking met Turkije. Ik vond het leuk om
eens een groepsreis te organiseren, omdat er
veel belangstelling was bij leerlingen en
danseressen. Het is veel moeilijker om in je
eentje te reizen en alles uit te zoeken dan
wanneer je met een groep bent. De combinatie
van reizen en lesgeven was heel aantrekkelijk.
Tijdens de reizen heb ik altijd samengewerkt
met dansdocenten uit die landen. Ik heb reizen
naar Turkije en Marokko altijd alleen gedaan
en een paar keer een reis naar Egypte met de
Dalla Diva’s samen.
Wat is je doel wat je voor ogen hebt met deze
reizen?
Dat mensen de sfeer gaan voelen van het land
en het volk, hoe er daar met het leven wordt
omgegaan. Hier in Nederland wordt vaak heel
abstract gepraat over die landen, maar als je
er zelf bent, dan voel je en zie je de cultuur en
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de tradities. De meeste mensen zijn vriendelijk
en je wordt over het algemeen als buitenlander
/reiziger zeer goed behandeld. Het is uiteraard
ook belangrijk hoe je jezelf opstelt en hoe je
houding is t.o.v. de mensen daar tijdens zo
een reis.
Op welke landen reis je momenteel en welke
uitdaging vind je er in?
In Turkije en Marokko voel ik me heel erg
thuis, vooral in Zuid-Marokko en in Turkije. Ik
heb echt iets met die landen, gevoel en een
stuk herkenning. De uitdaging voor mij is dat
iedereen zich in de groep prettig voelt en dat
ieder voor zich iets meekrijgt en de moeite
waard vindt. Meestal ken ik vooraf al een paar
mensen van de groep, maar de meeste zijn
onbekenden. Er is een verschil met vroeger
toen ik begon met het organiseren. De mensen
zijn individualistischer geworden, wat ik ervaar
in de lessen, maar ook op de reizen. Je moet
een weg zien te vinden tussen leuk blijven, de
sfeer goed houden, het sturen en niet sturen,
enzovoort. Dat is een grote uitdaging. Ik help
de reizigers om meer binding te krijgen met het
land, de cultuur en de dans die daar vandaan
komt. De rijkdom aan cultuur is groot en
interessant voor ons, altijd de moeite waard.
Ik maak van tevoren een route voor de hele
reis, maar tijdens de reis is het soms nodig om
te improviseren als iets niet door kan gaan. Dat
vind ik het leukst, niet alleen de hapklare brok
aanbieden en strak uitvoeren, maar ingaan op
wat er op dat moment is. In deze landen wordt
er veel meer geïmproviseerd en geleefd van
dag tot dag, dus daar maak ik gebruik van.
Hoe kom je weg als vrouwelijke organisatrice
in deze landen?
Volgens mij is het niet anders dan hier in
Nederland of Europa om als vrouwelijke
organisator te werken. In deze landen ligt het
subtiel anders, want je moet wel wat
omzichtiger en minder direct met de mensen
onderhandelen. Die hele cultuur is veel
indirecter, Je moet je daarin aanpassen. Je
voelt dat aan of niet, en tot nu toe is het heel
goed gegaan. Ze willen gewoon zaken met je
doen en ik heb nooit gemerkt dat het vrouw
zijn een probleem is. In de tekst voor de
reclame voor deze reizen zet ik altijd dat de
mensen zich flexibel moeten kunnen opstellen
en dat gevoel voor humor heel belangrijk is.
Dat geldt niet alleen voor de mensen die
meegaan, maar ook voor mezelf. Heel vaak
gebeuren er totaal andere dingen dan dat je
hebt afgesproken. Het heeft helemaal geen nut
om boos te worden, want dan komt er niemand
meer in actie. Je moet dat op de een of andere

manier vrolijk tegemoet treden en dan komt er
uiteindelijk een oplossing. Het organiseren
gaat tegenwoordig veel makkelijker door de
kortere lijnen met bijvoorbeeld e-mail. Maar er
gebeuren nog steeds heel onverwachte dingen
op een reis.

Een leuke anekdote: Op een reis naar Marokko die ik organiseerde kwamen we aan bij de
villa die we hadden geboekt en die opgeknapt
zou worden tot hostel. Helaas stond er nog
helemaal niets in! Geen enkele ruimte was
ingericht. Toen zijn we uit eten gegaan met de
groep en zijn Laudie en ik alvast gaan vragen
en kijken bij andere hotels. We wilden een slag
om de arm hebben, hoewel ons was verzekerd
dat alles in orde zou zijn als we terugkwamen
van het eten. Toen we daar na het eten
arriveerden wisten we niet wat we zagen. Alles
was prachtig ingericht, met tapijten en al. Er
stond zelfs een dienblad klaar met
Marokkaanse thee. De mensen drijfnat van het
zweet, met trotse gezichten want alles was
klaar. Sindsdien kan er niet veel meer
gebeuren waar ik niet goed mee om kan gaan.
Met de Dalla Diva’s heb je ook reizen
georganiseerd, hoe ging dat?
Dat ging prima, wij kunnen goed met elkaar
samenwerken, wat we al heel wat jaren doen.
Volgens mij zijn wij Dalla Diva’s gaan heten
toen we de voorstelling Henna Dilemma
hadden gemaakt in 2002. Bij Cairo by Night
nog niet. Als je in staat bent om dergelijke
producties samen te maken, dan kun je ook
samen reizen organiseren. De eerste reis naar
Egypte was met een groep van ongeveer 23
mensen, een heel grote groep dus, maar dat is
heel goed gegaan. Laudie was initiatiefneemster voor de reizen naar Egypte, zij heeft daar
van ons de meeste feeling mee. Financieel is
het niet rendabel om reizen met zijn drieën te
organiseren. Laudie is het toen alleen gaan
doen. Soms gaan Rosemarie of ik mee voor de
gezelligheid.
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De Blauwe Moskee, Istanbul

Heb je altijd lessen gegeven op je reizen?
Ja, ik heb het altijd gedaan en locaties kunnen
vinden. Soms wel eens geïmproviseerd, zoals
in Marokko op het dak van het hotel. De
bewoners kwamen kijken vanaf hun balkon en
juichten ons toe. Ik had daar op het dak ook
geen elektriciteit, maar een van de
deelneemster had haar darbuka spelende
partner bij zich die ons toen heeft begeleid. Op
deze manier was het fantastisch opgelost!
Hoe reageren de mensen dáár als ze weten
dat je danseres bent?
Ik zeg wel dat ik les geef in dans, maar niet
specifiek in welk soort dans. Er wordt meestal
ook niet naar gevraagd. Gaandeweg komen ze
er dan wel of niet achter, maar het stoort niet.
Als ik alleen zou reizen zou ik niet zeggen dat
ik buikdanseres ben, omdat het nog steeds
niet als een respectabel beroep wordt gezien.
Ik heb bijvoorbeeld wel gewerkt in Turkije en
Spanje waar ik dan enkele maanden verbleef.
Het hangt ervan af hoe je je verder gedraagt of
je wel of niet gerespecteerd wordt, maar dat is
denk ik met dit beroep overal zo. In deze
landen combineren danseressen dans nog
veel met prostitutie, dus het is logisch dat er zo
naar gekeken wordt. Het is meestal niet de
wens van een familie dat hun dochter
danseres als beroep kiest. Zelfs hier in

Nederland wordt er nog argwanend naar
gekeken. Toen mijn zoon op de lagere school
zat en trots aan zijn Marokkaanse klasgenoten
vertelde dat zijn moeder buikdanseres was,
omdat hij dacht dat het een zeer gerespecteerd beroep was in Marokko, kreeg hij van
hen te horen dat zijn moeder een hoer was.
Dus zelfs hier in Amsterdam leefde en leeft dat
nog.
Ik doe het ondertussen zo’n 25 jaar en het
beroep is nog steeds verbonden met
vooroordelen. Er zijn nog altijd dames die niet
willen wachten voor ze kwaliteit hebben en dit
tekort compenseren op allerlei denkbare
tenenkrommende manieren. Een dergelijk
optreden was zelfs mijn eerste persoonlijke
kennismaking met de buikdans.
Wat is je opleiding geweest en hoe ben je tot
de oriëntaalse dans gekomen?
Mijn opleiding is klassiek ballet geweest, waar
ik ongeveer een jaar of 10 in heb lesgegeven.
Van huis uit werd ik niet gestimuleerd. In mijn
jeugd werd in de straat balletles gegeven en ik
wilde dat heel graag. Na een aantal jaren
verlangend door de ramen naar binnen te
hebben gekeken en thuis op mijn kamer te
oefenen wat ik had gezien kon ik eindelijk op
mijn twaalfde beginnen. Ik kreeg een baantje in
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een stropdassenfabriek en zo kon ik zelf de
lessen betalen. Ik zat snel in de selectiegroep,
en mocht later ook de studio schoonmaken
voor gratis lessen. De weg is niet gemakkelijk
geweest, maar ik geloof dat je je leven zelf
kunt creëren, vooral met de mogelijkheden die
je hier in Nederland hebt.
Mijn lichaamsbouw was in het klassieke ballet
van toen niet geschikt om het podium op te
gaan, terwijl ik maar 56 kilo woog, dus mijn
optie was les geven. Tegenwoordig zie je meer
stevige danseressen. Na ongeveer 10 jaar
begon ik aan een zoektocht naar andere dansvormen. Heb toen 3 jaar lang les gehad van
Desmond Niles in moderne Afrikaanse dans.
Ook volgde ik lessen in flamenco, moderne
dans en dansexpressie. Eén van de mensen
binnen dat circuit waarvan ik veel heb geleerd
is de Japanse danser/choreograaf Shusaku.
Hij maakt nog steeds prachtige voorstellingen.
In deze periode had ik al veel Turkse muziek
omdat ik heel veel in Turkije was geweest. Op
een gegeven moment zag ik in een restaurant
een danseres die zich voornamelijk op de
heren richtte. Op dat moment kon ik daar
doorheen kijken en zien dat de dans bijzonder
mooi kon zijn, mits anders uitgevoerd. Mijn
zoektocht naar de dans die bij mij zou passen
was ten einde. Ik had mijn dans gevonden en
een nieuwe zoektocht kon beginnen. Ik ging op
zoek naar lessen en vond die als eerste bij
Nahit Güvendi hier in Amsterdam, dat was
rond 1982. Hij was acteur, Turkse folkloredanser en gaf les in buikdans. Toen was er
nog bijna niemand, alleen Yonina. Ik nam vrij
snel privé-lessen bij hem. Van hem leerde ik
veel bezieling en gevoel in de dans te leggen.
Technisch was hij niet erg goed, later leerde ik
bij Mohamed Tolba goede techniek.

Wandeling in de rozenvallei

Met Mohamed heb ik ongelooflijk veel uren
gestudeerd. Als je kwam voor een privé-les

van 2 uur en hij zag dat je talent had, dan
stond je pas 6 uur later weer buiten. Door mijn
balletachtergrond heeft het mij veel tijd gekost
voordat ik beweging kon krijgen in mijn
bekkengebied en shimmy’s kon maken. Daar
moest dus heel wat gebeuren. Wat ik
fantastisch vind aan de oriëntaalse dans is de
vrije expressie en het tot uitdrukking brengen
van je eigen persoon en gevoel in de dans, dat
het geen vaststaande dans is.

Vroegspoken op de Nemrut Dagi

Welke stijl sprak je aan in de oriëntaalse dans?
Ik houd van alle stijlen om naar te kijken en
ook om te doen. Om de dans goed uit te
kunnen voeren moet je de stijlen beheersen. In
een muziekstuk kom je vaak combinaties van
stijlen tegen, bijvoorbeeld klassiek met een
stuk baladi of baladi met een stuk saaidi of
percussie. Om dit te kunnen beheersen moet
je er tijd in investeren. Helaas gebeurt dat
soms te weinig. Ik zie bijvoorbeeld
danseressen op platte voeten in plaats van op
de tenen dansen op klassieke muziek of met
een stok dansen op muziek die geen saaidi is.
Ik vind dat niet kunnen. In deze tijd zijn er
genoeg docenten waar je dit allemaal kunt
leren, zorg dat je voldoende in huis hebt voor
je gaat optreden. Soms kom ik zelfs een
docent tegen die het verschil niet weet tussen
Turkse en Egyptische muziek.
Er zijn al een lange tijd ontwikkelingen in de
mix van Spaanse en Arabische muziek, zowel
klassiek als modern. De afgelopen 15 jaar zijn
danseressen met deze muziek aan de slag
gegaan. Ik ben me hier ook mee bezig gaan
houden, omdat de stijl me heel erg aanspreekt.
Ik hou sowieso van experimenteren,
ontwikkelen en creëren van nieuwe dingen. Ik
ben zeker geen flamenco danseres, maar heb
wel veel lessen gehad bij o.a. Juan Antonio,
Fida en later bij Nouria. Ik gebruik voornamelijk
de handen, de armen, de houding en de
passen van de flamenco voor de SpaansArabische stijl. Het voetenwerk doe ik niet. In
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de oorspronkelijke flamenco werd het
voetenwerk alleen door de mannen gedaan,
later begonnen de vrouwen daar pas mee.
Ik heb gekozen voor de oriëntaalse dans en
niet voor de flamenco, omdat er tijd voor nodig
is om iets goed te leren. Een kwestie van
kiezen, want er zit maar 24 uur in de dag.
Soms geef ik workshops in de SpaansArabische stijl en in de wekelijkse lessen heb
ik periodes dat ik deze stijl doceer. De SpaansArabische dans die ik met grote liefde beoefen
is niet de Andalusische dans, daar wil ik
duidelijk over zijn.
Je bent begonnen buitenlandse gastdocenten
naar Nederland te halen; hoe ging dat in zijn
werk?
Belastingtechnisch had ik een stichting nodig
om gastdocenten uit het buitenland uit te
nodigen en te kunnen betalen. Die heb ik dus
opgericht. Als eerste heb ik Momo Kadous,
een Egyptenaar uit Duitsland hier naar toe
gehaald. Daarna volgden vele anderen. Ik liet
me van tevoren goed informeren over de
kwaliteit van de docenten zodat deze
gewaarborgd was. Zo nodigde ik ook Feyrouz,
Kathryn Ferguson, Catherine Ruillet en Tanya
en Rose Moghrabi, een Libanese moeder en
dochter, uit.

Mevlana danser

In die tijd was het gemakkelijk om de
workshops vol te krijgen. Tegenwoordig is het
heel moeilijk, behalve als de stijl een trend is,
zoals tribal, of iemand van de Bellydance
Superstars. Dan kunnen het workshops
worden waar in een veel te kleine ruimte aan
teveel mensen wordt lesgegeven. Dat vind ik
geen goede ontwikkeling. Ik vind belangrijk dat
mensen technisch iets goed leren uitvoeren en
gecorrigeerd worden, zoals bij elke dansvorm.
Dat kun je als docent niet als er 50 man voor je
staan, behalve als het goede professionals
zijn.

Ik vind het jammer dat er tegenwoordig veel
minder belangstelling is voor de dansworkshops waar je goed les krijgt in buikdanstechniek en de diepte in gaat met je gevoel.
Gelukkig zijn er ook veel positieve
ontwikkelingen in buikdansland, zoals de
Verdiepingscursus die al een aantal jaren
bestaat. Ook het festival Asli Sharqi dat Ahlem
(Laudie Vrancken) afgelopen najaar heeft
georganiseerd is een enorme bijdrage. Dit
soort initiatieven draagt ertoe bij dat er een
bepaalde kwaliteit blijft bestaan en dat de dans
zich ontwikkelt. Tegenwoordig is er veel fusie,
wat heel gewaagd is, omdat je verschillende
disciplines moet beheersen om het mooi uit te
voeren. Wat ik vaak mis is mooie oriëntaalse
dans met een goed live orkest. Ik ben er van
overtuigd dat hier grote behoefte aan is mits
het goed wordt uitgevoerd. Mariska Assink
heeft jaren geleden met een fantastisch orkest
opgetreden in theater de IJsbreker. Dat was
toen helemaal uitverkocht en er kwam veel
Arabisch publiek. Dat vind ik zelf de mooiste
optredens.
Waar hoop je dat in de toekomst jouw
“dansreis” naartoe gaat?
Ik heb het geluk dat ik na jaren zoeken – en er
eigenlijk niet meer mee bezig te zijn – samen
met twee andere docenten: Janine Keijzer
(flamenco) en Jeanine Theunissen (Afrikaanse
dans) over ruim 300 m2 studio en een
caféruimte beschik. Ik kan het nog steeds niet
helemaal geloven, hoewel we er al vanaf
september les geven. Het gebouw is goed
geïsoleerd en er kan met live muziek worden
gewerkt. Het is de bedoeling dat het een plek
wordt waar veel ontwikkeld en uitgewisseld
wordt. We houden zelf de artistieke leiding en
vinden het belangrijk dat er producties worden
gemaakt en uitgevoerd door werelddansers en
muzikanten. Het is iets wat ik allang gelaten
had voor wat het was, maar nu komt het op
mijn pad, hier 5 minuten lopen vandaan!
Het opstarten van een project Arabo-flamenco
dans is ook een oude wens van mij. Nu we
deze ruimte hebben is dit idee weer naar
boven gekomen.
Ik draai al lang mee binnen het danscircuit en
treed niet meer zoveel op. Je verandert en
ontwikkelt je in de loop der jaren en krijgt
andere behoeftes t.a.v. de dans. Ik treed nog
wel met veel plezier op voor vrouwengroepen
en in het gay circuit, vooral voor mensen van
Arabische afkomst. De afgelopen gay parade
heb ik daar nog gedanst. Binnen dat circuit heb
ik heel veel geleerd, gewoon door te kijken en
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met iedereen te dansen en door de ontspannen manier waarop alles gebeurt. Jaren
geleden ben ik voor dit publiek gaan optreden,
en dat doe ik nog steeds met groot plezier. Ik
voel een heel groot respect vanuit deze
mensen voor mijn dans.
Ik wil nog heel lang blijven lesgeven, ik denk
tot ik het fysiek niet meer zou kunnen. I.v.m.
het centrum dat wordt opgericht ben ik bezig
om lessen uit te besteden aan anderen die
artistiek gezien op dezelfde lijn zitten. Het is
allemaal nog maar net in oprichting en van
alles is mogelijk. Ik ben van plan om vanaf
januari een soort productiecursus te gaan
geven voor zeer gemotiveerde mensen, die
naar een theatervoorstelling toe willen werken.
Er zal met opdrachten gewerkt worden waar
iedereen ook thuis mee aan de slag moet. Een
soort van organisch gebeuren wat ik aan- en
bijstuur.
Er zijn mogelijkheden in de toekomst voor
festivals, samenwerking met Podium Mozaiek,
de Stichting Aslan, een Turks muziekcentrum,
enzovoort. De naam van het centrum wordt
Global Dancelab en het valt onder het
Broedplaatsbeleid. Dat betekent dat je moet
voldoen aan een hoog percentage kunst die
geproduceerd wordt, een leuke uitdaging.
Verder hoop ik dat we nog een tijd als Dalla
Diva’s mogen samenwerken. Stiekem hoop ik
op nog één nieuwe voorstelling. Iedere keer
denken we ‘dit is de laatste’, maar ik denk dat
we samen nog meer te vertellen hebben. Het
is lastig omdat we alle drie in een andere stad
wonen, waardoor er erg veel reistijd gaat zitten
in het repeteren. Ik ben heel blij dat ik samen
met Roos en Laudie zoveel nieuwe ervaringen
rijker ben geworden. We zijn samen door vele
processen met alle ups en downs gegaan, we
zijn aan elkaar gewaagd.
Wat doe je nog naast je dansactiviteiten?
Ik heb vele jaren alleen geleefd van de dans,
soms gecombineerd met een baantje in de
horeca. Om te leven van de dans moet je heel
hard werken, ook omdat de laatste jaren de
beloning erg omlaag is gegaan en de
financiële ontwikkeling slecht is. Mede door

mijn persoonlijke ontwikkeling ben ik andere
keuzes gaan maken, wilde meer gaan doen op
het sociale vlak en ben gaan rondkijken. Ik ben
sinds een jaar of 6 begeleider van exgedetineerden bij Stichting Exodus. Dit is een
stichting die werkt voor mensen die uit de
gevangenis komen of begeleiding nodig
hebben om zich in het dagelijkse leven weer te
settelen en te handhaven. Je begeleidt iemand
dan een jaar om alles weer op poten te krijgen,
waarbij wij contacten hebben met het hele
netwerk er om heen. We hebben 16 kamers en
hier in de buurt ook nog een flat met
appartementen. Het is een baan waar ik me
heel goed bij voel. Het is zeer afwisselend, je
maakt een soort reis met zo’n cliënt. Het zijn
mensen met verschillende nationaliteiten en
cultuurachtergronden. Ik leer veel begrip te
hebben voor mensen, in dit geval personen die
een delict hebben gepleegd.
Heb je nog een boodschap aan de oriëntaalse
danswereld?
Richt je op ontwikkeling uit liefde voor de dans
en niet van uit het ego, want dit maakt een
zichtbaar verschil. Ik denk dat je een soort
doorgeefluik bent als je danst. Blijf open staan
voor kritische communicatie en durf je mening
te geven ook al is die niet altijd wat een ander
wil horen. Ga naar workshops en festivals om
meer diepgang en kennis te krijgen, zodat je
een bewuste keuze kunt maken. Blijf niet
alleen in je eigen wereld ronddraaien maar
jezelf open stellen en ontwikkelen, je bent nooit
uitgeleerd. Ik ben zelf ook nog steeds niet
uitgeleerd.
Hiermee eindigden we het gesprek over de
dansreizen en Ada’s persoonlijke reis.
Iedereen die een mooie, boeiende en ook
leuke reis wil meemaken kan ik aanraden om
met Ada mee te gaan. De volgende dansreis
met naar Midden- en Oost-Turkije en Istanbul
zal zijn van 10 t/m 20 juni 2010. Op 6 maart
2010 is er in de Vondelkerk in Amsterdam een
dansfeest met mooie optredens. Kijk voor
meer informatie op www.buikdans.nl.
Karin Dekker-Commandeur
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n Groot prinsessengala in Amsterdam m
Het kan niemand ontgaan zijn dat afgelopen maand het Belly Dance Gala “From Cairo with
Love” heeft plaatsgevonden in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Met uit Egypte Randa
Kamel, Dr. Mo Geddawi en Dalila of Cairo en uit Nederland Oriental Princesses Amira Ates,
Loraine, Barbara en Marit Saladini. Sheila Meijers was erbij en schreef voor ons een impressie.

Als eerste wil ik graag vertellen dat het een
enorm feest was om erbij te zijn. Het Hotel
Krasnapolsky, de bazaar, de gastvrouwen, de
Oriental Princesses, de presentatoren,
iedereen in gala, het zag er heel goed
verzorgd uit, met veel oog voor detail. Het was
echt een bijzonder feest waar ik volgend jaar
zeker weer bij zal zijn.

Mo Geddawi
‘s Morgens begon het om 9 uur met een
workhop van Dr. Mo Geddawi. Er waren
ongeveer 15 mensen. Misschien kwam het
door het vroege tijdstip dat er niet zoveel
mensen waren, want het was lastig om op tijd
te komen met de trein. Zelfs als je van
sommige plaatsen de vroegste trein nam, was
het niet mogelijk om op tijd te zijn. Ik had geen
idee wat me te wachten stond en was
aangenaam verrast. Mo Geddawi deed veel
pasjes: eenvoudige pasjes, complexe pasjes,
shimmies en ademtechniek. Hij lette er heel

goed op dat je niet te grote pasjes maakte en
niet te veel arm- en polsbewegingen maakte.
Dat vond ik erg fijn; in mijn beleving maken we
vaak te grote passen, dus dat is een punt waar
altijd wel wat aandacht aan besteed kan
worden. Hij had het op het laatst over
ademtechniek bij bewegingen en deed daar
een paar oefeningen mee, dat was enorm
waardevol. Hij gaf ook veel uitleg en nam
overal goed de tijd voor.
Mo Geddawi legde de nadruk op de energie
van een beweging, bewustzijn en dat het
belangrijk is om hard te werken. Hij was best
streng en soms kon hij echt tegen iemand
tekeer gaan: “waarom doe je dat? Ik doe dat
toch niet!!” Ik kan me voorstellen dat dat niet
heel fijn is voor iedereen, maar wel enorm
leerzaam. Er kunnen niet genoeg workshops
zijn om ons te leren de buikdans te begrijpen;
het is geen opeenstapeling van bewegingen,
maar een dans van het hart, van bewustzijn en
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techniek. Kortom een fijne man en een fijne en
waardevolle workshop. Ook fijn dat er water
aanwezig was voor iedereen.

vaker voor. Ze was erg aardig en maakte
grapjes en als je wat vroeg gaf ze ook netjes
uitleg. Het was een goede workshop om wat
meer inzicht te krijgen in de bewegingen die ze
doet. Zij legde er ook steeds de nadruk op dat
je hard moet werken als je iets wilt bereiken in
de buikdans.
Helaas heb ik de workshop van Dalila gemist.
Ik hoorde dat er een stuk of 15 mensen waren
en dat de meeste mensen die al twee
workshops hadden gedaan wel erg moe waren
in die derde workshop. Sommigen vonden
Dalila wat mat in vergelijking met Randa en
wat moeilijk te volgen.

Gala
Dan zijn we aangekomen bij het gala. Er was
een mooie bazaar voor de deur met onder
andere Eman Zaki en alle gastvrouwen zagen
er mooi uit met hun zwarte jurkjes met Oriental
Princesses sjerp. Het was leuk dat het in het
Krasnapolsky was en dat er steeds meer
mensen binnen stroomden in hun gala kleding.
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat
chique gebeuren op prijs stelt, maar ik vond
het enorm sfeervol. Het gaf de hele show een
extra dimensie.
Typische Randa pasjes
Daarna stroomden de mensen binnen voor de
workshop van Randa Kamel van 12 uur. Er
waren ongeveer 40 mensen. Randa begon
vijftien minuten later dan gepland, maar dat
was niet erg; nadat ze de eerste pasjes met
veel draaien had gedaan, was iedereen met
zijn volledige aandacht bij de les. Dat is ook
nodig met al dat draaien op die snelheid en
ook met haar aparte armgebruik. Met haar
verbluffende manier van bewegen en met
uitstraling nodigt ze iedereen uit om hard te
werken.

De deuren gingen een uur later open dan
gepland. Dat was wel jammer voor die mensen
die honger hadden, want ze kregen hun eten
veel later en sommigen waren al flink aan het
rammelen van de honger. De hoofdmaaltijd
werd geserveerd tijdens optredens van Amira.

Ik vond het heel zwaar. Vooral haar
armgebruik, snelle wisselingen en
‘hoofdzwaaien’ maakten dat ik spieren voelde
klagen en zeuren waar ik normaal geen last
van heb. In het begin had ze een enorm tempo
en ze liet ons heel lang draaien en veel
mensen raakten de kluts kwijt van zoveel
draaien. Ook was er weinig plaats omdat
iedereen op een kluitje ging staan om haar
goed te zien. Gelukkig veranderde dat
halverwege en ging iedereen wat meer uit
elkaar staan, zodat je beter kon draaien en je
armen beter kon gebruiken. Ze vroeg wat we
wilden: techniek of choreo. Het werd techniek;
ze deed een stuk of zeven typische Randa
pasjes. Wat fijn is dat ze na een tijdje het
tempo wat omlaag bracht en ons wat meer tijd
gaf om het na te doen, ze deed het ook wat
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er een beetje ‘in het hoofd’ uit, maar toen ze
tenslotte de zaal in kwamen met hun stokken,
werd dat ruimschoots goed gemaakt door hun
hartelijke en welgemeende, spontane
uitstraling en bewegingen.
Daarna was er weer een uur pauze, dat was
vast nodig, maar wel erg lang, het was
intussen een hele zit geworden met wachttijd
en uitloop erbij. Daarna volgde Dalila; ze
spetterende van het podium en had een enorm
goede techniek en expressie, het was een
fantastisch optreden met een aantal mooie
kostuumwissels.
Ik zat inmiddels op het puntje van mijn stoel
om Randa te zien, maar er kwam eerst weer
tien minuten pauze. Hier en daar hoorde je wat
zuchten en steunen en vermoeide mensen. Ik
wist dat Randa al dat wachten ruimschoots
goed ging maken, dus ik wachtte geduldig af.

Dat betekende dat je met één oog naar het
podium keek en vaak zonder succes met het
andere oog probeerde een lepel in je mond te
stoppen. Het was fijner geweest als de
hoofdmaaltijd voor de optredens zou zijn
geserveerd. Het eten was wel super lekker! Er
waren twee presentatoren; ik moest een paar
keer aan het songfestival denken. Het podium
zag er mooi uit met Zenzalampen en er waren
grote schermen, zodat ook de mensen achterin
het goed konden zien. Heel leuk om aan
tafeltjes te zitten in plaats van de normale rijen
met stoelen.

Erdoorheen kletsen
Het begon met een concert van Jamil Al
Asaadi, een leuke warming-up. Daarna een
lezing van Dr. Mo Geddawi. Die kwam niet
helemaal uit de verf, doordat mensen er heel
irritant gewoon doorheen bleven kletsen.
Grappig was dat hij er maar op bleef
terugkomen dat de buikdans toch echt uit
Egypte kwam.
De Oriental Princesses hadden leuke en
goede choreografiën en heel mooie kostuums.
Sommigen van de prinsessen keken wat
onzeker en ze maakten ook hier en daar wat
foutjes, maar toch waren ze leuk om te zien en
hadden ze allemaal een erg goede techniek.
Vooral Amira en Barbara vond ik leuk. Amira is
een goede danseres, heeft goede techniek en
een goede expressie. Barbara heeft een mooie
naturel uitstraling. Soms zagen enkele dames

En daar was ze eindelijk! Wat een bijzondere
vrouw, wat een kracht, wat een expressie. Na
de Princesses kwam nu de Queen! Ik was net
als in Brussel opnieuw enorm onder de indruk.
Het ziet er zo los, spontaan, natuurlijk,
ongedwongen uit, alsof ze het ter plekke
verzint. Zelfs als ze een foutje zou maken, zou
het ons niet opvallen! Je hebt dansen met je
hoofd en je hebt dansen met je lijf. Dit was het
toonbeeld van dansen met je lijf, zo één was
ze met de muziek. Als je een optreden ziet
denk je wel eens, hier of daar kan deze
persoon nog aan werken, maar bij haar is het
gewoon helemaal af… geweldig! Volgend jaar
ben ik er weer bij!!
Sheila Meijers
(Foto’s: Karin van der Zee)
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n Fifi Abdou in Londen m
In mei van dit jaar kwam Monique Pasker bij toeval in het forum www.bellydanceforums.net een
kleine melding tegen dat Fifi Abdou naar London zou komen. Haar nieuwsgierigheid was
meteen gewekt, want zo’n grote naam in Europa, dat komt niet vaak voor. Ze keek nog eens
goed over welk jaar het ging en het was zowaar 2009! Monique ging erheen en beleefde een
onvergetelijk weekend.
een glimmend paarse jurk met een zelfde kleur
doek op haar hoofd. De Egyptische diva leek
niet echt ouder geworden te zijn, ze straalde
van ondeugendheid en liet ons genieten van al
haar bekende typische Fifi-bewegingen. Ze
genoot zichtbaar van dit optreden en van het
onophoudelijke klappen. Na een paar minuten
dansen deed ze haar hoofddeksel af en liet
haar haren los wapperen op de muziek. Het
eerste nummer was een lekker up-tempo
nummer.

Op het internet heb ik de site van de organisatie opgezocht, www.bellydancecongress.com
en op de eerste pagina stond groots het
optreden van Fifi Abdou aangekondigd. Wow!
Het was waar: Fifi kwam naar London, daar
moest ik heen!

Bellydance Congres
Het Bellydance Congres was over drie dagen
verspreid, met de hele dag door workshops
waar je in en uit kon lopen en drie avonden vol
met shows van onder andere Randa Kamel,
Leyla Jouvana, Sadie, Yasmina of Cairo,
Khaled Mahmoud, Eman Zaki, Razia, Ozgen
en nog vele, vele anderen, dus dat moest wel
een groot evenement worden.
En dat was het ook! Op vrijdag 25 september
ben ik afgereisd naar London en ik was niet de
enige. Meer dan 1000 dansers hadden zich
tijdens deze drie dagen verzameld om zichzelf
onder te dompelen in een feest van
herkenning. Tijdens de shows van de eerste
avond werd aangekondigd dat de grote ster
van het feest daadwerkelijk in London was
gearriveerd en er ging een zucht van
opluchting door de zaal: ze kwam echt!

Eindelijk
Op zaterdagavond was het eindelijk zover, na
eindeloos te hebben gewacht werd het
optreden van Fifi Abdou aangekondigd en
meer dan duizend mensen begonnen te
klappen, maar je hoorde vooral ook een
geweldig concert van de zagreet; het was
prachtig om te horen! En daar kwam de ster in

Daarna kwam een rustiger nummer dat met de
bekende Fifi heupshimmy werd ingeluid en ook
de heupdraai kwam langs, vergezeld van veel
geklap en gejuich uit het publiek. Fifi speelde
tijdens dit optreden veel met haar haren en
werd steeds uitbundiger door het opzwepende
gejuich uit het publiek. Bij het derde nummer
verliet ze het podium en danste langs het
publiek dat dat natuurlijk erg mooi vond. Na dit
nummer haalde de danseres de oprichter van
de organisatie op het podium en hij moest met
Fifi dansen. Het was grappig om te zien
hoeveel humor Fifi heeft en heel fijn om te zien
dat ze heel goed en vriendelijk met mensen
om kan gaan zonder enige zweem van diva
gedrag. Wat een prachtige uitstraling heeft
deze vrouw!
Na een pauze kwam ze weer op, dit maal in
een roze glimmende saidi jurk en ze liep direct
naar het publiek om zich te laten bekijken.
Daarna ging ze op de rand van het podium
zitten om wat zittend te dansen, waarna ze
weer naar het publiek liep om zich te laten
bewonderen. Het is heel duidelijk dat Fifi
Abdou van alle aandacht geniet! Ook tijdens dit
nummer maakte ze veel grappen. Daarna liet
ze zich weer uitgebreid toejuichen en toen
haar naam in koor werd geroepen stond ze
een tijdje zonder muziek shimmyend op het
podium.

Stokdans
Dan is het tijd voor een stokdansnummer. De
stok wordt haar aangereikt door Kahled
Mahmoud en ze geeft hem nog even een
lekkere knuffel. Fifi hangt in het begin haar
stok demonstratief in haar decolleté en bereidt
het publiek vast voor. Het stokzwaaien is Fifi
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nog lang niet verleerd en vol energie wordt de
stok rondgedraaid rond haar lichaam, waarbij
zelfs de muntjes aan haar kostuum in het rond
vliegen. Als afsluiting van het optreden komt
de diva nog eens naar het publiek toe en
neemt haar staande ovatie in ontvangst. Ze
kust haar goede vrienden in het publiek en laat
ons in extase achter.

Workshop
De volgende dag volg ik de workshop van Fifi.
Ze wordt begeleid door een vertaalster, omdat
ze geen Engels spreekt. In een mouwloos
zwart pak met een gekleurde sjaal om haar
heupen danst ze op het podium. De workshop
lijkt wat apart, onze docent geeft namelijk geen
workshop met uitleg zoals wij die gewend zijn,
maar ze danst een nummer en wij moeten
maar volgen. Daarna danst ze hetzelfde
nummer nog eens, en nog eens en nog eens,
met allemaal dezelfde bewegingen, totdat je
denkt dat je in de maling wordt genomen! Maar
het doel van deze workshop is om je te laten
zien dat je alle bewegingen die Fifi je toont in
hetzelfde nummer op allerlei manieren kunt
dansen. Na een uur naar dezelfde muziek te
hebben geluisterd en de bewegingen wel 10
keer te hebben gezien, begin je inderdaad het
principe te begrijpen en voilá: je kunt een
beetje als Fifi Abdou dansen! Wat leuk!
Tijdens de workshops is het heel leuk dat ze
ons vraagt of we nog uitleg over bepaalde
bewegingen willen zien en daar wordt dan ook
dankbaar gebruik van gemaakt. Fifi laat in een
korte tijd veel moves zien en ze geeft soms wel

wat weinig uitleg, maar de dansers vinden
alles goed! En uiteindelijk geeft ze een
demonstratie van de beroemde shimmy. Ook
geeft ze antwoord op de vraag wat het verschil
is tussen de huidige dansers en die van haar
leeftijdscategorie. Fifi zegt dat de danseressen
van vroeger allemaal hun eigen dansstijl en
bewegingen hadden en dat als een danseres
een bepaalde beweging had, de anderen deze
niet in haar repertoire opnamen. Zo hielden ze
allemaal hun eigen stijl, in tegenstelling tot
tegenwoordig.

Alle aandacht
Eigenlijk heeft iedereen na de workshop het
gevoel dat we op een heerlijke hafla zijn
geweest. We zijn vol energie en lopen allemaal
te lachen. Helaas heb ik de stokdans workshop
niet gevolgd, maar ik hoorde dat dit net zo’n
feestje was als de andere workshops!
Gedurende de dag die volgde werden op het
moment dat Fifi Abdou in de buurt kwam alle
workshops stilgelegd (zelfs die van Randa) en
werd alle aandacht verlegd naar Fifi, die al het
applaus als een spons opnam en duidelijk
ontzettend genoot. En dat gold niet alleen voor
haar, iedereen op het congres was weg van de
Egyptische diva. Ze is dan ook heel erg
toegankelijk, vriendelijk en zeer energiek voor
haar leeftijd.
Een weekeind om nooit te vergeten!
Monique Pasker
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n Buikdans evolutie op zijn best m
Op de tweede dvd van BD-TV merkt de Amerikaanse danseres Suhaila Salimpour op dat
publiek met weinig kennis van buikdansen te vergelijken is met een baby: je moet met een
rammelaar blijven schudden om de aandacht vast te houden. Als buikdanseres wil je de
culturele wortels van de oriëntaalse dans laten zien, terwijl een dans ook toegankelijk moet zijn
voor publiek dat weet van deze achtergrond. Het is lastig om een buikdansshow neer te zetten
van hoge kwaliteit, die zowel buikdans publiek als Jan van de straat boeit. De Amerikaanse
buikdanseres Jillina lukt het door in een theatervoorstelling getalenteerde danseressen aan te
trekken en entertainment met culturele diepgang te combineren.

Ze inspireerde honderden, zo niet duizenden
danseressen over de hele wereld om zich van
hun beste kant te laten zien en selecteerde de
zes beste danseressen om mee te dansen in
de show. Op de vraag hoe ze op het idee van
deze show kwam, vertelt ze: “Ik reis over de
hele wereld om workshops te geven en op te
treden. Daarbij heb ik de kans om getalenteerde danseressen te ontmoeten. Ik heb het
gevoel dat deze danseressen meer bekendheid verdienden en wilde ze daarbij helpen.
Het moest toegankelijk en betaalbaar zijn, het
werken met online filmpjes past daar perfect
bij. Oorspronkelijk was het idee dat plaatselijke
danseressen auditie konden doen, omdat er
geen budget was om danseressen in te laten
vliegen. Maar danseressen die auditie deden
gaven aan dat ze deze kosten zelf wilden
betalen als ze mee mochten doen”.
Naast de manier waarop de dansers werden

geworven, heeft de show een uniek karakter,
met een verhaal speciaal geschreven om de
scènes aan elkaar te rijgen. Zo wordt het
publiek meegenomen door verschillende
buikdansstijlen. De muziek werd gecomponeerd door Paul Dilentir. Jillina: “Ik wil buikdansen op een nieuw niveau brengen en
mezelf artistiek uitdagen. Daarom huurde ik
een professionele schrijver in om een voorstelling te maken met een verhaallijn, zoals een
ballet”.

Van idee tot voorstelling
Voor de voorstelling konden danseressen
online auditie doen: zo kregen ze een kans om
ervaring op te doen en intensief aan een
theatershow te werken. Na online inschrijving
en betaling van de deelnamekosten kregen
deelnemers toegang tot een filmpje met een
choreografie. Vervolgens stuurden de
danseressen een filmpje van hun uitvoering
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van de choreografie terug. Jillina koos de
beste danseressen uit. Bezoekers van de
website konden daarna stemmen op hun
favoriet: de winnaars traden ook op in het
voorprogramma van de show.

hiphop. Jillina besloot op het festival een
auditie te organiseren. Ze wist nog niet precies
waarvoor, meer om een idee te krijgen welke
danseressen talent hebben en of ze
bijvoorbeeld snel choreografieën kunnen leren.
Tien tot twaalf van de beste buikdanseressen
op het festival werd gevraagd om mee te doen;
ik was een van hen. Razend snel moest je een
choreografie leren en laten zien, de
choreografie in een groep doen en nog een
keer in een groep op een andere plaats. Ik
denk dat ze toen al het idee had dat ze iets
wilde doen voor getalenteerde danseressen
maar nog geen concreet concept had”.
“Pas in juni van dit jaar las ik in een artikel in
een Duits tijdschrift dat ze de Evolution Show
ging organiseren. Jillina vertelde me er zelf ook
over en ik las het in haar nieuwsbrief. Het leek
me leuk om mee te doen, dus ik schreef me in,
leerde de choreografie en stuurde mijn filmpje
op. Jillina was blij verrast dat ik met de auditieronde meedeed. De zes gekozen danseressen
kwamen uit Amerika, uit Japan, uit Australië en
uit Nederland. Omdat de uitslag twee weken
voor het festival bekend werd, vloog ik vrij snel
daarna naar LA. Intussen had ik filmpjes van
de choreografieën van de voorstelling
toegestuurd gekregen. Die moest ik leren vóór
de training in Los Angeles begon”.

Tot haar grote verbazing reageerde niet alleen
plaatselijke danseressen, maar danseressen
van over de hele wereld! Uit de inzendingen
werd onder andere de Nederlandse Aisa
Lafour gekozen, eerder in de Raqs wa Risala
geïnterviewd als winnares van de wedstrijd
Bellydancer of the World 2008. In augustus
reisde zij naar Los Angeles voor tien dagen kei
hard werken en een onvergetelijke ervaring. Zij
vertelt: “Ik ontmoette Jillina ongeveer een jaar
geleden tijdens het Ahlan Wa Salan festival in
Egypte. We deden toevallig vaak dezelfde
workshops en raakten aan de praat. We
spraken over onze ideeën over buikdansen,
waarom we zo hard werken en hoe we
buikdansen een beter imago konden geven en
naar een hoger niveau konden brengen. Zodat
het als een volwaardige kunstvorm wordt
geaccepteerd, net als ballet, jazzdans en

Goed geregeld
“Ik verwachtte dat ik met zes nummers mee
zou dansen, maar het bleken er veertien te
zijn, waarvan twee eigen choreografieën voor
solo's, op muziek die ik van Jillina had
gekregen! We hadden tien dagen om de show
in elkaar te zetten. Ik kwam als laatste aan,
waardoor ik soms het gevoel kreeg achter te
lopen op andere danseressen, die tot wel twee
maanden de tijd hadden gehad om te
repeteren”.
Voor de deelnemende danseressen was alles
goed geregeld. Aisa: ”Ik heb mijn eigen
vliegticket betaald, verder was alles uitstekend
voor ons geregeld. Voor de show kregen we
een vast bedrag betaald. Eten, onderdak en
vervoer werden voor ons geregeld. Meteen
vanaf de eerste dag begon de training: elke
dag drie kwartier yoga en acht tot tien uur
danstraining. We trainden op verschillende
locaties, waaronder Evolution Dance Studio en
de studio bij Jillina thuis. Dat was hard werken
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Als we
’s avonds thuiskwamen dan werkten we aan
de kostuums of bekeken filmpjes van de net
aangepaste choreografieën, of ik was bezig
mijn eigen choreo's te maken. Een aantal van
de Sahlala dancers, Jillina’s showgroep, deed
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ook mee en zij hebben me fantastisch
opgevangen tijdens het hele proces. Het was
net of ik in een warm bad terecht kwam: zoveel
toegewijde en getalenteerde danseressen die
samen werken aan de voorstelling. Die focus
en instelling van hard werken, dat zorgde
ervoor dat het mogelijk werd om de show neer
te zetten”.
Om een goede show neer te zetten werd er
intensief getraind. Dat was niet altijd gemakkelijk: “We werden hard getraind op wat ik de
Amerikaanse manier noem. Hard werken,
beslissingen worden snel genomen en uitgevoerd en van de danseressen wordt volledige
inzet verwacht. Je zou kunnen zeggen met de
zweep erover! Ik vind dat wel prettig maar niet
iedereen kon daar tegen. Af en toe had iemand
dan een breakdown. Soms werden
beslissingen zo snel genomen dat het voor mij
niet altijd duidelijk was. Omdat Engels mijn
tweede taal is moest ik me extra concentreren
om alles te volgen. Soms ging het zo snel, dan
vroeg ik aan iemand naast me welke beslissing
genomen was, omdat de dans ineens totaal
anders was”.
Ook voor Jillina was het hard werken. Hoe was
het om in zo’n korte tijd een show in elkaar te
zetten? “Het was op zijn minst een uitdaging!
Tegelijkertijd was er ook een risico, omdat ik
pas wist waartoe de dansers in staat waren
toen we aan het gezamenlijke instuderen
begonnen. Het moeilijkste vond ik het om een
danseres te vertellen dat ze niet het niveau
haalde dat nodig was voor de show en ze
daarom met een aantal nummers niet mee kon
dansen. Ik voelde me verschrikkelijk, het
laatste wat ik wil is iemand kwetsen. Maar ik
werk met een zeer hoge standaard en werk in
hoog tempo, dus als je auditie doet moet je al
op een hoog niveau zitten”.

sen als van de algemene pers. Nu gaan we
ons voorbereiden voor het volgende festival en
we kijken ernaar uit om met de theatervoorstelling op tournee te gaan over de hele wereld”.
Is het Jillina gelukt om met deze voorstelling
buikdans en entertainment met elkaar te
verbinden? Afgaand op de recensies is het
antwoord volmondig ja. Is dit een voorbeeld
waar we ons in Nederland aan kunnen
spiegelen? Dat is een moeilijke vraag. Het kan
zeker geen kwaad om een kwaliteitsstandaard
te stellen en vooraf te bedenken op welk
publiek de voorstelling gericht is en wat je met
de voorstelling wilt bereiken. Er zijn veel
initiatieven in Nederland, zoals het Asli Sharqi
festival, het Randa Kamel gala, theaterstukken
van de Dalla Diva’s, de Cosmic Bellydance
show en natuurlijk de Liteside show en de
jaarlijkse Shimmieshake Crossover wedstrijd.
Dat geeft aan dat in Nederland de wens leeft
om hoogwaardige theatershows te produceren,
waarin buikdansen centraal staat.

Evolution in Europa
In het voorjaar van 2010 komt de show naar
Europa toe en zijn er plaatselijke audities. Wat
zijn tips voor danseressen die auditie willen
doen? Aisa: “Doe alleen mee als je ruggengraat hebt en stressbestendig bent. Het lijkt
een droom om in een voorstelling mee te
mogen doen en op het podium te staan met
beroemde danseressen, en dat is het ook,
maar het is ontzettend hard werken en je moet
heel goed kunnen dansen, voordat je mee mag
doen. Snel choreografieën leren is een
vereiste en allerlei stijlen en attributen onder
de knie hebben is noodzakelijk”.
Jillina: “Oefenen, oefenen, oefenen! We doen
een aantal stijlen zoals Egyptisch, tribal,
Perzisch, Indiaas, Armeense dans, etc.
Veelzijdig zijn is het sleutelwoord. Omdat de
show en de training fysiek zwaar zijn, is het
belangrijk dat je in uitstekende conditie bent
om blessures te voorkomen”.

De reacties na de show
Op 2 september verscheen een zeer positieve
recensie over de show in de LA Examiner,
waarin de auteur onder de indruk was van de
kwaliteit van de show. Als kritiekpunt merkte ze
op dat de verhaallijn mythologisch gezien
onlogisch in elkaar zat. Ook buikdanseressen
die de show bezochten feliciteerden Jillina op
het Bhuz forum met een geslaagde show.

Rosanne Pouw

Hoe was het om na zo’n lange voorbereidingstijd de eerste show te hebben gedaan?
Jillina:”Het is een geweldig gevoel om de show
neer te zetten! Het kostte een hoop bloed,
zweet en tranen maar het was elke minuut van
voorbereiding waard. We hebben positieve
recensies gekregen, zowel van buikdanseres-

Bronnen:
Interview Aisa Lafour ( www.aisalafour.com )
E-mail interview Jillina ( www.jillina.com )
Recensie Examiner: http://tinyurl.com/yfqsyc5
Opmerkingen van bezoekers van de show op Bhuz:
http://tinyurl.com/yhawwn5
Buikdanseressen over de voorbereidingen voor de
auditie: http://tinyurl.com/yh4y7xq

Bekijk de website voor foto’s van de show en
informatie over de audities:
www.bellydanceevolution.com.
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n Je hoeft niet alles te kunnen m
Sylvia de Witt uit Nijmegen is meer dan 20 jaar geleden gegrepen door de oriëntaalse dans. Het
begon zoals zo vaak uit nieuwsgierigheid. Inmiddels heeft ze zich ontwikkeld tot een ervaren
danseres en vertelt ze Peter Verzijl over haar passie voor de dans.

Iets totaal anders
Ergens in de lente van 1989 las ik in de
Arnhemse Koerier een advertentie. Daarin
stond dat er in de Nijmeegse school voor
Danskunst een nieuwe cursus buikdansen zou
starten. De Nijmeegse school voor Danskunst
kende ik al wel, omdat ik daar als tiener ook al
jazzballetlessen bij Ellie Charlotte van Dijk
volgde. En buikdansen, dat leek me wel wat,
het was iets totaal anders.

Kamal, die in 1993 helaas door een autoongeluk om het leven kwam, vond het ook leuk
dat ik ging buikdansen. Maar hij opperde wél
dat ik tegen anderen maar moest zeggen, dat
ik op Arabische dansles zat en niet op
buikdansen. Het begrip ‘buikdansen’ blijkt voor
velen toch nog erg beladen. Zelf heb ik enkele
cursisten die tegen (mannelijke) collega’s niet
durven te zeggen dat ze op buikdansles zitten.
Dan adviseer ik ze altijd om te zeggen dat ze
aan oriëntaalse dans doen. Dat is ten slotte
ook de juiste benaming. Feit is dat je je op de
één of andere manier altijd moet verdedigen
als je buikdanst. Je hebt in ieder geval iets uit
te leggen. Dat geldt nooit voor dansvormen als
de tango of salsa.

Leraressen en inspiratiebronnen
Mijn allereerste lerares was Yamila. Zij kwam
lesgeven in de Nijmeegse School voor
Danskunst. Doordat de oriëntaalse dans voor
mij een compleet nieuwe dansvorm was, vond
ik nog alles oh en ah, prachtig gewoon! Yamila
had op een gegeven moment een show met de
helaas overleden danseres Salomé in Oriënt
Plaza in Nijmegen. Ik herinner me dat ik enorm
onder de indruk was, van alles, de hele dans,
maar vooral ook van de slangenarmen van
Salomé.

Beladen begrip
Ik woonde in die tijd in Arnhem samen met
Kamal, de vader van mijn zoon Dáoud, die
toen net een half jaar oud was. Kamal was
Marokkaans en ik had sowieso wel wat met de
oosterse cultuur. Omdat ik ook altijd gek op
dansen ben geweest - uitgaan betekende voor
mij de hele avond op de dansvloer staan - was
buikdansen een logische keuze. Ik kende deze
dansvorm nog niet echt, maar had er wel een
bepaald beeld bij. Ik was heel benieuwd wat
deze dans me ging brengen!

Toen Yamila stopte met de lessen in
Nijmegen, haakte ik ook voor enkele jaren af.
Ik had het erg druk met mijn werk en met de
opvoeding van mijn zoon, want ik stond er
alleen voor. Maar toen ik in een cafeetje een
buikdansfeest aangekondigd zag staan, wist ik:
daar wil ik heen. Het was een feest van Dalila
uit Maastricht en bij haar ging ik op les. Zij was
een kei in isolaties en staccatobewegingen. Bij
haar heb ik heel veel geleerd, waaronder ook
veel choreografieën. Daarna heb ik jaren les
gehad van Letty Vos. Zij was weer een heel
andere danseres en lerares dan Dalila. Bij
Letty leerde ik onderscheid te maken tussen
de verschillende dansstijlen en leerde ik ook
veel over de Arabische en Turkse ritmes.
Daarnaast volgde ik jarenlang workshops bij
verschillende docenten, waaronder Leyla
Jouvana, Sheila, Kami Little, Jillina, Sharazad,
Yazila, Rachel Brice, Magdy el Leisy en
anderen.
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Veel dansers en danseressen wisten en weten
mij te inspireren. Vroeger waren dat natuurlijk
Fifi Abdo en Mona Said. Fifi Abdo had iets heel
verfrissends, iets nonchalants. Zij danste zo
helemaal lekker los vanuit zichzelf, improviserend, wars van choreografieën. Ze heeft de
dans helemaal vanuit zichzelf geleerd, er is
nooit een dansdocent aan te pas gekomen. En
Mona Said is voor mij de ultieme belichaming
van less is more. Wat een enorme uitstraling
had deze danseres: beheerste passie ten
voeten uit! Een inspiratiebron van nu vind ik de
Israëlische Orit Maftsir, die een heel natuurlijke
manier van dansen heeft, expressief en met
humor. Vroeger moesten we het doen met
videobanden, maar tegenwoordig kun je veel
dansers en danseressen zien op YouTube.
Daar zie ik naast pulp ook heel veel talent
tussen het enorme aanbod. Je kunt van veel
dansers en danseressen wat leren. Je raakt
nooit uitgeleerd.

Balans tussen techniek en emotie
Een goede danseres moet natuurlijk allereerst
een goede techniek hebben. Dat is de basis.
Als je een hipdrop niet mooi geïsoleerd brengt,
dan houdt het eigenlijk al op. Helaas zie je dit
maar al te vaak. Smaken verschillen enorm,
heb ik in de loop der jaren gemerkt. Zo zijn
velen - vooral jonge vrouwen – helemaal wild
van de Turkse Asena of van Didem. En laat ik
daar nou nog niet warm of koud van worden.
Bij hen mis ik echt emotie in de dans.
Een danseres is goed als zij, naast een goede
techniek, haar eigen persoonlijkheid in de dans
tot uitdrukking weet te brengen. Een mooie
combinatie van techniekbeheersing en emotie;
dat maakt een danseres al zeer prettig om
naar te kijken. En vergeet de uitstraling niet!
Het kan zijn dat de techniek misschien ietsje
minder is, maar dat er echt iemand staat! Een
uitstraling kun je niet echt benoemen, je kunt
er niet de vinger op leggen. Twee danseressen
kunnen exact dezelfde choreografie dansen,
maar de één weet je te raken en de ander niet.
Een danseres is ook goed als zij uitstekend
weet te improviseren, goed naar de muziek
luistert en die vertaalt met haar bewegingen.
Als ze niet vast houdt aan een ‘veilige’
choreografie. Een goede danseres weet het
publiek te bekoren, puur met haar dans,
zonder dat zij allerlei attributen nodig heeft om
de aandacht vast te houden. Toeters en bellen
leiden vaak alleen maar af van de dans.

Energie en gevarengeld
Soms kan optreden geweldig leuk zijn en je
heel veel energie geven. Dan is alles op zijn

plaats, het publiek is enthousiast, de sfeer is
goed, je dans gaat perfect en je voelt je
honderd procent in je element. Maar er zijn ook
keren geweest dat ik tijdens een optreden het
gevoel had: wat doe ik hier in godsnaam? Dat
was vooral in de tijd dat ik als alleenstaande
moeder wel eens danste in (louche) Turkse
café’s. Ik moest dan flink de knop omdraaien
en danste eigenlijk puur voor het geld.
Gelukkig is dat niet erg vaak geweest, want je
wordt hier heel ongelukkig van. Letty Vos zei
hierover een keer: “Je moet in dat soort
gelegenheden gevarengeld vragen”. Zij sprak
duidelijk uit eigen ervaring.
Maar ook in restaurants is het niet altijd leuk
om te dansen. De mensen komen om te eten
en jij bent dan een soort behang. Het is
vreselijk als je in een klein restaurant alleen
maar langs de tafeltjes kunt dansen en
mensen concentreren zich op hun bord met
eten en hun tafelpartners. Je kunt dan niet echt
iets moois neerzetten. Gelukkig zijn er ook
grote restaurants met een mooie dansvloer in
het midden. Dat geeft een restaurantoptreden
al wat meer cachet, maar ik doe dit soort
optredens liever niet.
Wel heb ik altijd graag op bruiloften en
Arabische feesten gedanst. Vorig jaar was ik
ingehuurd op de bruiloft van een Nederlandse
jongen en een Marokkaans meisje. Niemand
van haar familie kwam, omdat ze tegen dit
huwelijk waren. Heel erg triest. Nu wilde haar
Nederlandse schoonfamilie haar toch iets van
haar eigen cultuur geven en dat werd dus een
buikdanseres op haar bruiloft. Ik deed mijn
show en daarna vroeg ik haar mee te dansen
op chaabi en rai. Ze straalde helemaal en
danste fantastisch! Achteraf zei ze me dat dit
het mooiste cadeau was van de hele dag.
Het optreden ben ik aan het afbouwen, maar
met lesgeven kun je nog jaren doorgaan. Zoals
dat in alle branches het geval is, heb je altijd
wel je mindere momenten. Zo is ook dansles
geven de ene keer leuker dan de andere.
Soms heb je het gewoon even gehad en de
week erna geven je cursisten je weer veel
energie. Lesgeven kost je wel veel meer dan
optreden, vind ik. Het voorbereiden van de
lessen, de vragen van de cursisten, de
aandacht die je ze geeft... maar het is
ontzettend leuk om kennis door te geven en de
vorderingen te zien bij je cursisten. Ik heb ooit
een vrouw van tegen de 70 op les gehad en na
een half jaar lukte het haar om prachtige
borstcirkels te maken. Zij was zo trots en haar
fysiotherapeut had haar ook al gevraagd hoe
het toch kwam dat zij zoveel soepeler was
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geworden. Daar kan ik echt van genieten.

Vriendschap maar ook haat en nijd
Er is veel samenwerking tussen danseressen,
maar sommige samenwerkingsverbanden
stranden ook weer. Danseressen raken
bevriend met elkaar en doen veel voor elkaar,
maar er is helaas ook veel haat en nijd. Heel
jammer is dat. Het is ook wel lastig, want
natuurlijk leg je in je lessen flyers van je
collega danseressen neer. Ik doe dat altijd, ook
van collega’s die in dezelfde regio lesgeven als
ik. Maar eigenlijk ben je ook concurrent van
elkaar. Waar ligt de scheidslijn tussen
concurrent en collega? Mijn man Ronald heeft
dit altijd een vreemde zaak gevonden. Je legt
bij de Opel dealer toch ook geen reclame neer
van de Volkswagen dealer? Ik leg hem dan uit
dat iedereen dit in de danswereld voor elkaar
doet. Ik ken tegenwoordig lang niet alle
danseressen meer - het zijn er zoveel
geworden - dus ik heb er ook geen kijk op wie
er allemaal met elkaar samenwerken. Maar het
is fijn dat er samenwerkingsverbanden zijn, die
al heel lang bestaan.
Professionalisering in Nederland
Ik vind het betreurenswaardig dat sommigen
denken al gauw te kunnen optreden en
lesgeven. Maar misschien is dit ook het geval
in andere landen, daar heb ik geen kijk op. Een
goede zaak vind ik dat de dans door middel
van opleidingen en verdiepingscursussen
wordt geprofessionaliseerd. Hierdoor wordt de
oriëntaalse dans in Nederland naar een hoger
niveau getild. Toch ben ik van mening: je kunt
nog zoveel workshops volgen en nog zoveel
leren, als je geen talent hebt, dan heb je het
gewoon niet. Ik heb ooit eens gelezen dat
dansers en danseressen over zoiets als een
‘dansgen’ beschikken. Daarbij geldt ook:
iemand kan een heel goede dansdocente zijn,
maar minder goed uit de verf komen tijdens
een optreden. En er zijn heel goede
danseressen die minder geschikt zijn om les te
geven. Ik denk dat wij in Nederland behoorlijk
wat goede docenten en danseressen hebben.
Helaas zijn twee van hen ons ontvallen: Letty
en Salomé. Dat is een enorm verlies voor de
oriëntaalse dans in Nederland.
Buikdans in een Westers land
Ik moest jaren geleden eens optreden op een
feest met alleen maar Egyptisch publiek. Naast
mij waren er nog twee danseressen. Laten
deze twee nu allebei hun okselhaar niet
hebben afgeschoren! Ik kreeg gewoon
plaatsvervangende schaamte. Zoiets kun je
echt niet maken bij Arabisch publiek en dat
behoor je als danseres te weten. Er werd

naderhand ook echt over gesproken. Hun dans
was ook niet echt om over naar huis te
schrijven.

Nederland is een Westers land en Westerse
mensen zijn heel erg verwend met allerlei
dansshows, zoals die nu bijvoorbeeld op tv te
zien zijn. Daar horen ook de toeters en bellen
bij. Ik merk heel goed het verschil in publiek.
Daar pas ik dan mijn dans op aan. Bij
Nederlands publiek kom ik ook al gauw met
mijn Isis wings en zwaard op de proppen. Dit
publiek zit namelijk stil en kijkt alleen en dan
moet je in hun ogen wel met iets spectaculairs
komen. Bij Arabisch publiek hoeft dat niet
persé en kun je toe met alleen dans. Arabisch
publiek beïnvloedt mijn dans ook, in de
positieve zin. Hun geklap werkt altijd
opzwepend! Ik heb ook gemerkt dat veel
mensen uit het Midden-Oosten niet zo van
tribal houden.

Goede en slechte ontwikkelingen
Toen buikdansen in de jaren ’80 meer in
zwang raakte in Nederland, was deze
dansvorm nog heel bijzonder. Wie kent van die
tijd niet Yonina? En Cat, de buikdanseres die
tijdens de concerten van Prince optrad?
Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig dat
de oriëntaalse dans de afgelopen jaren zo in
populariteit is gestegen. Er zijn tegenwoordig
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veel mensen die buikdanslessen volgen of die
mensen kennen die buikdansen. Andere kant
van de medaille is dat er ook steeds meer
danseressen optreden zonder de dans echt
goed te beheersen.
Laatst werd ik nog gebeld voor een optreden
op een Griekse avond. Toen ik mijn - redelijke
- prijs noemde, schrok de organisator daarvan.
Nee, dan wist zij nog wel een meisje dat ook
wel wat kon buikdansen en het voor haar lol
wilde doen. Het publiek bestond immers voor
het merendeel uit Nederlanders en die zagen
toch het verschil niet tussen haar en een
professionele danseres. Dit schijnt steeds
vaker voor te komen. Ik hoorde van een
collega dat in bepaalde circuits Poolse en
Bulgaarse meisjes slechts voor de fooien
dansen. Dan krijg je een soort ‘geschooi om
een fooi’. Dit soort zaken zijn een aanslag op
de kwaliteit en het imago van de dans. Velen
worden dan bevestigd in hun mening dat
buikdansen gewoon wat geschud en gehuppel
is. Dat merk ik ook als ik zelf workshops geef
op personeelsuitjes, vrijgezellendagen of
vriendinnendagen. “Goh, we hadden werkelijk
geen idee dat buikdansen zoveel meer is en
dat het ook zo moeilijk is”, hoor je dan. Ik ben
dan ook altijd blij als ik mensen hun mening
kan laten herzien.
Heel goed vind ik de oprichting van de
Buikdansbond. Dit is toch een stap naar de
professionalisering van de dans. Dat geldt ook
voor de Verdiepingscursus en andere
cursussen en opleidingen. Je kunt helaas niet
voorkomen, dat mensen na tien lessen al gaan
optreden. Buikdansen is een vrij beroep. Wel
zouden docenten in hun lessen de cursisten op
het hart kunnen drukken dat ze niet te snel
moet gaan optreden. Dans dan eerst op
buikdansfeesten onderling om ervaring op te
doen.

Je hoeft niet alles te kunnen
Toen ik pas begon met dansen, moest ik me
natuurlijk eerst de technieken eigen maken.
Dat kost je wel een paar jaar. Ik volgde in de
jaren daarna veel workshops bij verschillende
docenten met verschillende thema’s en deed
ook de verdiepingscursus light. Ook volgde ik
een jaar de professionele dansopleiding bij
Yamila, ik meen dat dit in 1999 was. Die bracht
mij echter niet helemaal wat ik voor ogen had.
Ik ben zelfs een week naar Hawaï geweest,
naar een tribal week met Rachel Brice. Hier

ontdekte ik dat dit niet mijn stijl is, hoewel ik
bepaalde moves erg mooi vind. Maar je hoeft
niet alles te doen en te kunnen; daar ben ik nu
wel achter. Lange tijd had ik een voorkeur voor
het dansen van tabla solo’s. En dan nog het
liefst op live muziek. Hierin kunnen ook mooie
langzame ronde moves voorkomen. De sluier
gebruik ik vaak bij opkomst, maar ik gooi die
meestal halverwege het eerste nummer al aan
de kant. Hoewel ik in het verleden wel
sluierworkshops heb gevolgd, is dit niet mijn
ding. Nu ik erover nadenk, heb ik niet echt een
voorkeursstijl of specialisatie. Ik houd van veel
facetten van de oriëntaalse dans en die breng
ik allemaal in mijn dans tot uiting. Of het nu
gaat om het dansen op een mooie baladi van
Fatme Serhan of op een tabla solo van
Hossam Ramzy: in allebei kan ik mijn ei kwijt.

Twee beroepen
Ik ben freelance journalist. Jarenlang heb ik bij
verscheidene werkgevers in vast dienstverband gewerkt, maar het runnen van mijn eigen
toko bevalt me wel. Soms ben ik dagen bezig
met het schrijven van artikelen en een andere
keer ben ik uren bezig met het maken van een
choreografie. Soms overlappen deze twee
beroepen elkaar. Op woensdagavond geef ik
les in Wijchen, maar toevallig moest ik op een
woensdagavond ook naar een persvoorstelling
van Harirah, een nieuwe satirische serie van
de VPRO met Turkse en Marokkaanse
acteurs, geregisseerd door Kees Prins, die ook
bekend is van Jiskefet. Dan moet ik zo’n les
laten vervallen. Beide beroepen passen bij mij:
op pad gaan voor een interview en dat lekker
achter de computer uitwerken, of een
choreografie maken en een les voorbereiden.
De toekomst ligt open!
De toekomst ligt nog open. Ik wil nog zoveel
doen! Ik hoef niet meer zo nodig op te treden.
Dat heb ik wel een beetje gehad. Of het moet
op een geweldig leuk feest zijn. Ook bij collega
danseressen zal ik zeker nog wel optreden.
Lessen en workshops geven zal ik nog wel een
tijd blijven doen. Wie weet worden de doelgroepen straks anders. Dan ga ik les geven
aan 50-plussers of aan anderen die aan het
bewegen moeten worden gebracht. Dit kan ik
dan combineren met pilates- en yogaoefeningen. Maar zoals ik al zei: de toekomst ligt
nog open!
Peter Verzijl
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n De BBN, terugblik op een onstuimig jaar m
Het nieuwe jaar betekent ook een nieuw jaar voor de Buikdansbond (BBN). Voorzitter Maaike
Prüst blikt terug op het afgelopen jaar en geeft ons een voorproefje van wat ons in het
komende jaar met de bond te wachten staat.

Het begin
“We denken erover om een buikdansbond op
te richten”. Als Marieke van Beek mij dit vertelt,
ben ik even verbaasd. Een bond voor buikdanseressen. Wat moet dat worden en wat is het
nut daarvan? Toch maakt haar enthousiaste
verhaal wat in mij wakker.
Als Marieke en Ari van Uden een jaar of wat
later, in 2008, de BBN oprichten, word ik dan
ook meteen lid. Op de studiedagen die de BBN
organiseert zijn we niet met veel docenten,
maar er heerst een prettige sfeer van ontspannen uitwisseling. De workshops zijn uitdagend
en prikkelend. Wat hebben we toch een hoop
goede buikdansdocenten in Nederland!
Tussen de workshops door is het interessant
te horen waar iedereen mee bezig is. Ik vind
het fantastisch te merken dat er zoveel
verschillende invalshoeken zijn binnen de
buikdans, maar dat we tegelijkertijd toch
allemaal met bevlogenheid werken aan
hetzelfde.
Er worden vier uitgebreide studiedagen
gegeven waarbij veel discussie op gang komt.
Het driekoppige bestuur: Marieke, Ari en Roos
Belinfante, ervaart echter te weinig concrete
steun van de achterban, en het valt hen steeds
zwaarder alles alleen te organiseren. Aan het
eind van het seizoen, rond mei 2009, hangt het
voortbestaan van de BBN aan een zijden
draadje. Op het laatste moment staan er
gelukkig docenten op die vinden dat dit goede
initiatief niet verloren mag gaan. Zij zijn bereid
energie en tijd te steken in de voortzetting van
de BBN: de BBN gaat door!

BBN vernieuwd
De vernieuwde BBN is niet alleen meer voor
docenten, maar voor alle liefhebbers van de
oriëntaalse buikdanskunst. Inmiddels ben ik Ari
opgevolgd als voorzitter, en ook Marieke zal
haar taken binnenkort overdragen. Roos
Belinfante blijft secretaris. Sinds enige tijd is
onze website online ( www.buikdansbond.nl ).
Ter ondersteuning van het bestuur is een
adviesraad in het leven geroepen en we
krijgen hulp vanuit de regio bij de organisatie
van de studiedagen. Er is intussen al heel wat
afgediscussieerd over wat een bond zou
moeten en kunnen doen. Hieronder een
samenvatting.

Visie
Ook voor de vernieuwde BBN staat een verdere professionalisering van het buikdansen
centraal, zowel naar binnen toe met betrekking
tot de kwaliteit van de buikdans, als naar
buiten toe, naar instellingen en subsidiegevers
die steeds meer (zij het niet altijd terzake
doende) eisen stellen aan docenten en
optredende artiesten. Bij het aanvragen van
subsidie voor (theater)projecten kan alleen al
het bestaan van een bond ertoe bijdragen dat
je als vertegenwoordiger van de buikdanskunst
serieus wordt genomen.
Er moet een hogere organisatiegraad komen
dan tot nu toe, maar dan wel op een manier
die bij ons past, individualistische en vrijgevochten danseressen als wij zijn! Ik vind het
een uitdaging om samen met andere danseressen en docenten te gaan kijken wat voor
vormen wij kunnen gebruiken om ons verder te
ontwikkelen, en tegelijkertijd te proberen
daarbij starre en te beperkende regels te
vermijden.
Daarnaast is meer contact en uitwisseling
tussen buikdanseressen en buikdansdocenten
onderling heerlijk, inspirerend én absoluut een
voorwaarde om de buikdanswereld verder te
laten groeien.
Ook vindt de BBN het van belang een goed
‘visitekaartje’ naar buiten toe te creëren. Wij
willen werken aan een degelijk archief met
artikelen en achtergrondinformatie over de
oriëntaalse buikdanskunst, waar bijvoorbeeld
journalisten betrouwbare informatie kunnen
vinden. Alle bijdragen zijn welkom en zullen
serieus worden bekeken!

Studiedagen, toekomstplannen
De BBN organiseert nu naast Masterclasses
voor docenten ook Open Studiedagen voor alle
liefhebbers van de oriëntaalse buikdans.
Onlangs heeft de eerste landelijke Open
Studiedag plaatsgevonden in Culturalis in Den
Haag, met workshops van Farouq en Rachid.
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bijdragen op prijs en vragen jullie steun om
een goede en sterke organisatie op te zetten.

Hun totaal verschillende choreografische
invulling van dezelfde drumsolo was
verrassend en bood veel stof tot nadenken
over het thema “Less & More”. Een reden te
meer om uit te kijken naar de Masterclasses
op 17 januari in Den Haag. Daarin zullen
Marijke Minnema, Nansi Beets en Karin van
der Knoop ieder een workshop geven rond het
thema “horen, zien, voelen”.

Ook wil de BBN op deze plaats de docenten
bedanken die tot nu toe belangeloos hun inzet
gegeven hebben om de masterclasses en
workshops mogelijk te maken. Je vindt hun
namen op de homepagina van onze website in
het Archief. Aangezien het zeker nog een tijd
zal duren voor de bond financieel voldoende
reserves zal hebben, hopen wij ook in de
toekomst op de gewaardeerde steun van de
Nederlandse docenten.

Het naast elkaar zetten van verschillende
docenten die eenzelfde thema behandelen is
een manier waarop de BBN wil bijdragen aan
verdieping en vernieuwing in de buikdanskunst. Om dat verder te versterken bieden wij
op onze studiedagen ook de gelegenheid om
de docenten en cursisten met elkaar in
gesprek te brengen en te discussiëren over de
workshops.
Er staan natuurlijk nog meer workshops op het
programma en ook een landelijke dag in mei.
Daarover binnenkort meer. Er leven nog vele
andere ideeën voor verdere professionalisering
onder het bestuur en de adviesraad. Maar vóór
alles is het van belang dat wij ook van jullie,
buikdansliefhebbers, horen wat jullie ideeën en
wensen zijn, waar jullie mee bezig zijn, hoe
jullie de toekomst zien. Wij stellen alle

Ari en Marieke hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de
buikdans in Nederland en ik wil hen daarvoor
op deze plaats bedanken. Ik hoop dat vele
anderen zullen oppikken wat zij begonnen zijn
en dat de BBN uit zal groeien tot een
inspirerende kracht in de Nederlandse
buikdanswereld.
We gaan met zijn allen een uitdagend nieuw
buikdansjaar tegemoet, laten we er samen iets
moois van maken!
Maaike Prüst

Advertentie
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n Workshop met Ad Nug m
Peter Verzijl volgde in november een workshop bij Ad Nug, een van zijn favoriete danseressen
en schreef er een recensie over.
In het weekend van 14 en 15 november gaf Ad
Nug twee workshops bij Sena in Hellevoetsluis. Gelukkig was ik in de gelegenheid om de
workshop op zaterdag te volgen, want Ad Nug
is een van mijn favoriete danseressen. Ze
heeft een voor mij magisch werkende
combinatie van Egyptische spirit (zet haar in
Cairo op straat en ze gaat op in de massa),
mooie binnenlichamelijke techniek, warmte,
echtheid en rijpe vrouwelijkheid. Ad Nug
(Gunda Gagelmann) woont in het Duitse
Bremerhaven en is opmerkelijk genoeg
nauwelijks bekend in de Duitse scène.
Hoe Egyptisch ze danst werd duidelijk toen de
bekende danseres Suheir Saki begin jaren ’90
een workshop gaf in Duitsland. Tijdens deze
workshop werd Ad Nug door haar naar voren
geroepen en wees Suheir de andere danseressen erop hoe goed Ad Nug shimmiede. Ze was
jarenlang Sena’s lerares toen Sena nog in
Duitsland woonde. De twee danseressen zijn
grote vriendinnen. Zoals Ad Nug zei: “Man sagt
oft ‘Aus den Augen aus dem Sinn’, aber das
gilt nicht fur Sena, wir sind schon 25 Jahr
Freundinnen”. En de vriendschap duurt voort
nu Sena al weer meer dan 10 jaar terug is in
Nederland.
Ad Nug had een combi van drie korte muziekstukjes op het programma, een modernklassiek muziekstuk, een Saaidi-popnummer
en een korte trommelsolo, samengevoegd tot
ongeveer vijfeneenhalve minuut. Daar werd in
een prettig tempo aan gewerkt en het karakter
van de muziekstukken werd door Ad Nug goed
weergegeven en tot een aangenaam geheel
gesmeed. De elegantie van het modernklassieke nummer van Mohammed Abdelfattah
ging moeiteloos over in de aardse vrolijkheid
van het Saaidi-popnummer en de snelle
trommelsolo van Khamish Henkesh.

Geduldig
Ad Nug is een geduldige lerares die de tijd
nam voor iedere vraag. Daarbij bouwde ze
tijdens de workshop als vanzelf verschillende
niveaus in, zodat iedereen aan haar trekken
kwam. Knap als je dat kunt als lerares. Ook
maakte ze ruimte voor momenten waarin wij
als cursisten een eigen interpretatie aan de

muziek konden geven. Daardoor was haar
choreografie geen massief geheel waar geen
eigen keuzes gemaakt kunnen worden.

Tijdens de workshop genoot Ad Nug zichtbaar
van de dans en had de vrolijkheid die ze
uitstraalde een positieve uitwerking op ons als
cursisten. Ze benadrukte terecht dat dans pas
gaat leven als je er als danser(es) zelf van
geniet. Het presenteren van de dans was dan
ook een onderdeel van de workshop. En wat
maakt het een verschil of je je armen optilt of
ze als een dood vogeltje laat hangen. Ad Nug
kan als geen ander voordoen hoe het niet
moet…
Als Altijd-Nieuwsgierige naar de muziekinterpretatie van andere dansers en danseressen
kreeg ik waar ik voor gekomen was. Deze
Duitse danseres heeft een mooie en heldere
muziekinterpretatie en besteedt daarbij veel
aandacht aan grondpatronen, ik heb er een
aantal leuke combinaties aan overgehouden.
De volgende dag stond er een ingewikkelder
combi op het programma maar deze workshop
moest ik helaas missen, anders was ik zeer
zeker van de partij geweest. Wat mij betreft:
Ad Nug, tot de volgende workshop!
Peter Verzijl
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n Dansen in de duisternis m
In tegenstelling tot haar tijdgenoten Mata Hari en Isadora Duncan heeft danseres Maud Allan
weinig aandacht gekregen van historici en biografen. Onder andere daarom schreef Wendy
Buonaventura het boek “Midnight Rose”, een interessante, zij het niet helemaal geslaagde
roman, gebaseerd op het leven van Maud Allan, die in haar tijd een echte wereldster was.

Dochter van een schoenmaker
Maud Allan wordt omstreeks 1876 in Toronto
geboren als Beulah Maud Durrant, dochter van
schoenmaker William Allan Durrant en Matilda
Hutchison Durrant. Enkele jaren later verhuist
vader Durrant voor zijn werk naar Californië en
niet lang daarna volgen ook moeder Matilda en
de kinderen, Maud en Theo.

brief contact bleven houden. Omdat ze uit
Amerika weinig geld ontving, voorzag ze in
haar levensonderhoud met Engelse lessen
geven, tekenen en korsetten maken. Ze bleef
piano studeren, maar speelde al wel met de
gedachte om te gaan dansen. Haar ontmoeting
met de Belgische musicus Marcel Remy
vormde een keerpunt in haar artistieke
carrière. Hij componeerde de muziek voor “The
Vision of Salome”, de dansact gebaseerd op
het toneelstuk van Oscar Wilde waarmee
Maud wereldberoemd is geworden. Veel
biografen zien een verband tussen Mauds
affiniteit met het lot van Johannes de Doper en
de dood van haar broer.

Muziek en kostuums
Mauds dansdebuut vond in 1903 plaats in
Wenen, waar ze danste op Mendelssohn's
“Spring Song”, Chopin's “Marche Funèbre” en
Anton Rubinstein's “Valse Caprice”. In 1906
danste ze daar voor het eerste als Salome. In
1908 vertrok ze naar Londen om daar furore te
maken, maar ook in de rest van de wereld was
ze een succes. Ze trad onder andere op in
India (1913), Zuidoost-Azië (1913 en 1923),
Zuid-Amerika (1919-1920) en de Verenigde
Staten. In 1928 startte ze in Engeland haar
eigen school. Gedurende haar gloriejaren was
Maud Allan een echte ster. De kunstcriticus Sir
Herbert Reade zei over haar: “Maud Allan was
de Marilyn Monroe van mijn jeugd”. Er werden
van haar ansichtkaarten en bijvoorbeeld ook
kleine beeldjes verkocht. Ze stierf in Los
Angeles op 7 oktober 1956.

Maud heeft zoveel talent voor muziek, dat haar
pianoleraar Eugene Bonelli haar adviseert om
muziek te gaan studeren in Berlijn. In februari
1895 vertrek Maud naar Duitland, waar ze
wordt toegelaten tot de Hochschule für Musik.
Niet lang daarna krijgt ze het bericht dat haar
broer gearresteerd is voor de gruwelijke moord
op twee jonge vrouwen. Henry Theodore
Durrant wordt in 1896 ter dood veroordeeld en
twee jaar later opgehangen.

The Salome Dancer
Op verzoek van Theo is Maud al die tijd in
Europa gebleven, hoewel broer en zus wel per

Tijdens haar dansloopbaan danste Maud Allan
op muziek van Fréderic Chopin (waaronder
enkele Mazurka’s, een Prelude en een
Nocturne), het Ave Maria van Franz Schubert,
de Arabische dans, de Pathéthique en andere
composities van Piotr Ilich Tchaikovsky, maar
bijvoorbeeld ook op muziek van Edvard Grieg,
Beethoven, Johann Sebastian Bach, Robert
Schumann, Jean Sibelius en Jules Massenet.
Ze droeg bij het dansen loszittende kostuums
die haar onbeperkte bewegingsvrijheid gaven
en voor die tijd nogal ‘bloot’ waren. Het meest
bekend is uiteraard haar tweedelige Salome
kostuum, met een weinig verhullend topje van
voornamelijk kralen, een ook met kralen bezette heupgordel en een doorzichtige voile rok.
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Complexe roman
Wendy Buonaventura heeft over het leven van
Maud Allan de vrij complexe roman “Midnight
Rose” (978-1-898495-07-9) geschreven. Het is
fictie, maar wel gebaseerd op ware gebeurtenissen uit het leven van de in haar tijd
beroemde danseres. Een type roman dat ook
wel ‘factie’ of ‘biofictie’ wordt genoemd. Rode
draad in het boek vormen de herinneringen
van Nettie, een (fictieve) jeugdvriendin en zelf
beeldend kunstenaar, en de brieven die Allan
jarenlang aan haar schrijft. Verder bevat het
boek gedachten en herinneringen van Allan
zelf.
Veel aandacht besteedt het boek aan “het
proces van de eeuw”, de roemruchte rechtszaak die Allan aanspande tegen het rechtse
parlementslid Noel Pemberton Billing. In het
door Billing zelf gepubliceerde tijdschrift “The
Vigilante” had hij begin 1918 een artikel
geschreven met de titel “The Cult of the
Clitoris”, waarin hij suggereerde dat Allan
lesbisch was. Maud spande een proces tegen
hem aan wegens smaad en dat was precies
wat Billing had gehoopt. Hij creëerde daarmee
voor zichzelf een podium om zijn ideeën over
de decadentie en het verraad van de Britse
regering te onthullen. Hij beweerde tijdens het
proces dat de Duitse inlichtingendienst over
een ‘black book’ beschikte, waarin duizenden
namen van Britse verraders werden genoemd.
Deze verraders waren mede verantwoordelijk
voor het desastreuze verloop van de oorlog.
Tijdens het proces kwam ook Mauds
familiegeschiedenis boven, waaronder het feit
dat haar broer voor moord ter dood was
veroordeeld. Een geschiedenis die zij zelf
angstvallig geheim had gehouden, onder meer
door haar naam te veranderen. Na Theo’s
executie zou Allans moeder de dode lippen
van haar zoon hebben gekust en volgens
velen gaf Maud blijk van dezelfde morbide
neigingen door de papier-maché mond van de
dode Johannes de Doper te kussen.
Criminaliteit werd in die tijd als zonder meer
erfelijk beschouwd. Allan zou dus ongetwijfeld
ook in staat zijn tot gruweldaden. Het zal nu
niemand meer verbazen dat ze het proces
heeft verloren.

Echt hoofd
Of Maud zelf gruweldaden beging of niet, ze
heeft blijkbaar wel tot gruwelen geïnspireerd.
Wat bijvoorbeeld te zeggen van de lugubere
streek die haar werd geleverd toen zij was
uitgenodigd om haar “Vision of Salome” te
dansen in het kasteel van Graaf Zichy. Als
Maud tijdens haar dans het hoofd van

Johannes de Doper onthult, blijkt het een echt
afgehakt mensenhoofd te zijn!

Chronologie in de weg
“Midnight Rose” schetst een beeld van het
leven van een vrouwelijke artiest in de vroege
twintigste eeuw en ook van hoe het artistieke
klimaat in Europa veranderde als gevolg van
de Eerste Wereldoorlog. Het is een boek over
vrouwen en dans, het onderwerp dat
Buonaventura nu al jaren boeit. Het leest als
een trein; ik heb bij het lezen van Engelse
boeken altijd een woordenboek naast me op
tafel liggen, maar dat heb ik nauwelijks nodig
gehad. Ik herinner me alleen te moeten
hebben opzoeken wat een ‘picture hat’ (een
chique, breedgerande dameshoed) is.
Om dit artikel te kunnen schrijven heb ik het
boek wel twee keer moeten lezen. Het gebeurt
me niet vaak met een recensie, dat er zo
weinig van het verhaal blijft hangen. Dit boek
lijdt aan een meer algemeen probleem dat
biografieën altijd hebben: de verhaallijn hangt
af van de feiten, de chronologie van werkelijke
gebeurtenissen in het leven van de hoofdpersoon. Hoe dramatisch een gebeurtenis ook is,
vrijwel altijd gaat het leven gewoon verder en
dus ook het boek. Maar “Midnight Rose” is een
roman. Van dit biografie effect had Buonaventura geen last hoeven hebben. Misschien is het
materiaal een beetje met haar op de loop
gegaan. Jammer ook dat je weinig merkt van
het feit dat de auteur zelf ook danseres is. Ook
Wendy houdt zich immers bezig met vernieuwing in de dans en ook zij is tegen de nodige
vooroordelen aangelopen, zoals we in de
vorige Raqs wa Risala hebben kunnen lezen.

Herkenbaar
Ik meen wel op verschillende plaatsen in het
boek Wendy’s eigen ervaringen terug te zien.
Zo heeft Maud een Marokkaanse vriendin Ela,
die haar inwijdt in verschillende aspecten van
de oriëntaalse cultuur en klaagt ze erover dat
haar leerlingen niet creatief zijn en alleen maar
haar willen nadoen. Ook ervaart Maud dat de
meeste mensen helemaal haar mening niet
willen horen, ook al vragen ze ernaar.
Zelf zegt Wendy: “Nee ik heb inderdaad niet
veel geschreven over het creatieve proces van
het maken van een dans. Ik vond dat daar in
het boek geen ruimte voor was. Misschien
schrijf ik daar nog eens een apart boek over.
Dat ik zelf ook danseres ben heeft bij het
schrijven wel een enorm verschil gemaakt. Net
als Maud heb ik als Salome op het podium
gestaan. Ook ik heb van tijd tot tijd minachting
ervaren voor mijn werk, vooral van mensen uit
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het Midden-Oosten, en onbegrip voor mijn vak.
Ik weet ook hoe het is om je voor te bereiden
op een optreden: de verwachting, de
nervositeit, het goede gevoel als het goed gaat
en zoveel andere dingen die dansers ervaren”.

Spanningsboog
Dat het wel degelijk mogelijk is om een echt
boeiende roman te schrijven op basis van een
historisch personage, bewijst onder andere de
roman “Duet” van Céline Linssen (2007), die
geïnspireerd is door de laatste maanden uit het
leven van Mata Hari. Dat is een tot de laatste
bladzijde boeiend boek, terwijl iedereen van
tevoren weet hoe het afloopt. Hoewel je het in
de tekst zelf niet kunt aanwijzen, is de
uitgebreide research die de schrijfster heeft
gedaan duidelijk te voelen. Het zou allemaal
echt gebeurd kunnen zijn. En dat terwijl
Linssen zelf toegeeft hier en daar bewust met
de feiten een loopje te hebben genomen.
Ook een rechttoe rechtaan biografie kan tot de
laatste bladzijde boeien. Dat heb ik bijvoorbeeld ondervonden bij het lezen van de
memoires van Isadora Duncan (“My Life”,
1928), de danseres die zich niet zozeer door
de Oriënt als door de oude Grieken liet
inspireren en die alom wordt geroemd als
grondlegster van de moderne dans. Natuurlijk
kun je zeggen dat dit specifieke boek van
nature een spanningsboog heeft, omdat je als
lezer vanaf de eerste pagina al weet dat
Duncan tijdens het werken aan deze memoires
omkomt bij een bizar auto-ongeluk: hoe ver
was ze gevorderd met het schrijven toen ze
stierf?

De moeite waard
Al met al vind ik Midnight Rose de moeite van
het lezen waard en dan vooral in een wat
ruimere context. Omdat het een beeld geeft
van de offers die een vrouw aan het begin van
de vorige eeuw moest brengen voor haar
danskunst en omdat het meer reliëf geeft aan
de levensverhalen van andere danseressen uit
die tijd, onder wie Mata Hari, waarover u al
uitgebreid in Raqs wa Risala heeft kunnen
lezen, Isadora Duncan en Ruth St Denis. Al
deze danseressen worden overigens ook in
Midnight Rose genoemd.
Gesigneerde exemplaren van Midnight Rose
zijn te koop via de website van de uitgever:
www.cinnabarbooks.co.uk
Judith Scheepstra

Bronnen:
Midnight Rose – Wendy Buonaventura, Cinnabar
Books, 2009, ISBN 978-1-898495-07-9
The Online Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual,
Transgender, and Queer Culture
www.glbtq.com/arts/allan_m.html
The Online Archive of California www.oac.cdlib.org
Dance Collection Danse
www.dcd.ca/pih/maudallan.html
Gilded Serpent www.gildedserpent.com
Andrew Marr's The Making of Modern Britain (BBC
televisie) www.bbc.co.uk/programmes/b00np25k
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Advertentie

Dans en rondreis Midden & Oost Turkije & Istanbul
met Dunya van 10 t/m 20 juni 2010
Danslessen
Gedurende deze reis zal Dunya 3x2 uur les geven en wordt er minimaal 2x les gegeven door een
Turkse gastdocent. Een van de Turkse docenten is mijn goede vriendin / danscollega Rana Miras
Er zullen diverse stijlen worden behandeld en veel aandacht worden gegeven aan
muziekinterpretatie, gebruik van ruimte, energie en expressie.
Dag 1,2,3,4 We vliegen met Turkish Airlines naar Kaiseri, vervolgens gaan we met een minibus
naar het pottenbakkers dorp Avanos (dit ligt in het schitterende Cappadocie) waar we zullen
verblijven in het uitstekende pension van mijn vriendin Lilian die daar al jaren woont.
Op één van deze dagen staat een excursie gepland naar een rozen- en een tufsteen vallei met
aansluitend een traditionele maaltijd begeleidt door een zigeunerorkest. Verder is er in Avanos
een zwembad en de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten o.a. pottenbakken,
paardrijden en wandeltochten.
Dag 5 Vertrek naar de Nemrut Dagi. Onderweg stoppen we o.a. in Kahraman Maras, bekend om
zijn ijsspecialiteiten. Overnachting vlak bij Nemrut.
Dag 6 Zeer vroeg op voor de zonsopgang en de Nemrut berg met de levensgrote beelden te
beklimmen. Later in de ochtend vertrekken we naar Sanli Urfa waar we de komende 2 dagen ook
zullen overnachten.
Dag 7 en 8 Bezoek aan de mooie plaatsen Urfa, Harran en misschien Gaziantep; ’s avonds vliegen
we naar Istanbul.
Dag 9,10 en 11 We gaan met Rana Miras, die al jaren in Istanbul woont, deze magische stad
bekijken. Natuurlijk is er de mogelijkheid om diverse kostuumateliers te bezoeken. Op een van
de avonden zullen we gaan genieten van een diner waarbij optredens van verschillende
topdanseressen te bewonderen zijn. Tevens een dansles van Rana. Vroeg in de avond van dag 11
vliegen we terug naar Nederland (snik).
Prijs € 1200,- inbegrepen: Vluchten en alle transfers, logies met ontbijt op basis van 2persoonskamer, alle danslessen, traditionele maaltijd met zigeunermuziek, excursie naar de
valleien, bezoek Nemrut Dagi, Urfa en Harran, diner met dans optredens in Istanbul.
Wanneer je niet wilt deelnemen aan de lessen is er een korting van € 100,Deadline 10 Mei !!!
Voor meer informatie of een inschrijfformulier kun je contact opnemen met Dunya.
Emailadres: dunyaada@email.com
Info Cappadocie: www.tafana.nl
Info hotel Nemrut: www.kervansaray.com
Info hotel Istanbul: nog niet bekend.
Ook te zien op www.buikdans.nl
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n Agenda m
Dit is een momentopname van www.buikdans.startpagina.nl/kalender

Open dag Professional Belly Dancer & Teacher
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

Workshop door Yazila
Start: Zaterdag 16 januari 2010 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 16 januari 2010 om 16:30 uur
Locatie: Omar Smids dancecenter Amperestraat 6
Leeuwarden
Kosten: € 35
Website: www.lalisa.nl

60, Rotterdam). Ben je boven de vijftien, heb je
danservaring on een passie voor buikdans? Meng je
minimaal 40% buikdans met een of meerdere
andere dansstijlen? Ben je amateur, gevorderd,
solodanser of zit je in een groepsformatie? Schrijf
je/jullie groep dan voor de 1 januari in op
www.liteside.nl.

Hossam & Serena Ramzy workshops op 30 en
31 januari
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
Serena Ramzy in Enschede! op 30 en 31 jan 2010
in Muziekschool Twente Enschede

Shimmy`s en Spaans- Turkse dans met muziek van
Omar Faruk Tekbilek
Bozenka workshops
Masterclass Buikdansbond
Start: Zondag 17 januari 2010 om 11:00 uur
Einde: Zondag 17 januari 2010 om 17:00 uur
Locatie: Culturalis, Hobbemastraat 120, Den Haag
Kosten: € 80
Website: www.buikdansbond.nl
Masterclass voor docenten Thema:
Basisbewegingen: horen, zien en voelen. Docenten:
Marijke Minnema, Nansi Beets en Karin van der
Knoop.

Start: Zaterdag 30 januari 2010 om 10:30 uur
Einde: Zondag 31 januari 2010 om 17:00 uur
Locatie: Amsterdam
Website: http://halimadansbozenka.eventbrite.com/
For detailed description, please visit the event
website. **** Workshops given this weekend: sword
dancing master class **** every shimmy in the book
+ dvd **** classical egyptian technique and
combinations **** flow - graceful arms and hands +
facial expression and body language **** Packages:
1 Workshop - 55,- (65,- including DVD) / Both
Saturday workshops + DVD - 105,- / Both Sunday
workshops - 90,- / All 4 workshops - 180,-

Shimmy Shake cross-over buikdanswedstrijd
Start: Zaterdag 23 januari 2010 om 12:30 uur
Einde: Zaterdag 23 januari 2010 om 17:00 uur
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam
Kosten: € 7,50 tot 12,50
Website: www.liteside.nl
De Shimmy Shake is een unieke cross-over
buikdanswedstrijd waarin buikdans wordt
gecombineerd met andere dansstijlen zoals
Breakdance, Jazz, Bollywood, Flamenco, Salsa,
Afrikaanse dans of andere dansvormen. De
voorronde vindt plaats op zaterdag 23 januari van
12:30 tot 17:00 in het Theater Zuidplein (Zuidplein

Oriëntaalse dansavond
Start: Zaterdag 30 januari 2010 om 19:00 uur
Einde: Maandag 1 februari 2010 om 00:00 uur
Locatie: Hotel Erica in Berg en Dal (bij Nijmegen)
Kosten: vanaf € 12,50
Website: www.bellydancewithsylvia.nl
Sylvia de Witt organiseert weer een oriëntaals
dansfeest in hotel Erica in Berg en Dal. Ditmaal met
live muziek van het Sattar Al Saadi ensemble. In de
pauzes van de band zijn er buikdansoptredens te
zien van onder meer Debbie, Yazila, Sita
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Workshop en vrijdansavond

Workshop met La Lisa

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: Zaterdag 6 februari 2010 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 6 februari 2010 om 16:30 uur
Locatie: Omar Smids dance center, Amperestraat 6
Leeuwarden
Kosten: € 30
Golfbewegingen, sluiers en isis wings

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

Hossam & Serena Ramzy Concert op 30 jan 2010
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

Orientaalse 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 te Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl

Het buikdansjaar 2010 begint spectaculair met twee
unieke workshops en een concert van Hossam en
Serena Ramzy in Enschede! Op 30 januari 2010

De stichting Orientaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer 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!

Workshop de Tao van de Dans met Paula

Dans- en cultuurreis Egypte

Marissink
Start: Zondag 31 januari 2010 om 10:00 uur
Einde: Zondag 31 januari 2010 om 17:00 uur
Locatie: Centrum Well, Doelenstraat 34 Utrecht
Kosten: € 60
Website: www.farouq.nl
In deze workshop wordt ingegaan op healing taotechnieken die ook toegepast kunnen worden in
buikdans om de bewegingen te versterken. Dit is
geen fusion workshop

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

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

Hilal Dance workshop
Workshop special Taheya Carioca met Na'ima
Start: Zaterdag 6 februari 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 7 februari 2010 om 15:00 uur
Locatie: Arnhem
Kosten: € 135
Website: www.hilaldance-nederland.nl
Beleef de pure Sha'abi en Baladi met de workshop
Hilal Dance "Integration and harmony through Hilal
Dance".

en Farouq
Start: Zondag 28 februari 2010
Einde: Zondag 28 februari 2010
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31 Utrecht
Kosten: € 47,50

Workshop over de karakteristieke bewegingen, het
lichaamsgevoel en de muziekinterpretatie van
Taheya Carioca, de koningin van de Egyptische
dans in de jaren '40-'50
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Beurs", A-Kerkhof 4 te Groningen. PS! Optredens
zijn welkom!

Workshop met La Lisa
Start: Zaterdag 6 maart 2010 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 6 maart 2010 om 16:30 uur
Locatie: Omar Smids dance center, Amperestraat 6
leeuwarden
Kosten: € 30
Website: www.lalisa.nl
Vier je vrouw zijn!

Oriental Belly Dance Afternoon Party
Start: Zaterdag 6 maart 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 6 maart 2010 om 18:00 uur
Locatie: Vondelkerk Amsterdam, Vondelstraat 120
Kosten: € 15

Een spetterend buikdansfeest op een fantastische
locatie. Optredens van topdansers: Ahlem & Yousri,
caroline, Mariska, Helia en Dunya. RisingStars:
Nezjma, Nathalie en Jumy Dansgroep “Al Hafla”
(leerlingen Dunya) Dansgroep “Al Banaat Min Noor”
(leerlingen Noor) Muziek & DJ: Hannah Makdesi
Elias Reserveren: dunyaada@email.com
Workshop Meleya Leff
Start: Zondag 14 maart 2010 om 13:30 uur
Einde: Zondag 14 maart 2010 om 16:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 40
Website: http://laetana.com
In deze workshop leer je verschillende technieken
om de meleya te kunnen hanteren en krijg je allerlei
tips en idee?aangereikt om je repertoire uit te
breiden. Bij de dans van de Meleya Leff maakt de
danseres gebruik van haar omslagdoek en danst ze
op kokette wijze met haar doek. Ze verhult en
onthult haar lichaam op een speelse manier, wat er
zelfs soms een tikkeltje uitdagend uit kan zien.
\
Orientaalse Swing Groningen
Start: Zaterdag 10 april 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 11 april 2010 om 01:00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl
De stichting Orientaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer 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! Aanvang 20.00 uur in Huis "De

Workshop met Rachid
Start: Zaterdag 17 april 2010 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 17 april 2010 om 16:30 uur
Locatie: Omar Smids dance center, Amperestraat
6, Leeuwarden
Kosten: € 35
Website: www.lalisa.nl
Drumsolo`s

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
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

Turkish Delight Festival Istanbul
Start: Donderdag 29 april 2010
Einde: Maandag 3 mei 2010
Locatie: Istanbul, Turkije
Website: www.istanbuldancefestival.com
Beschrijving:
Come and Enjoy “Turkish Delight Festival”, with the
greatest master class teachers. Yousry Sharif,
Princess Banu, Sema Yildiz, Serkan Tutar, Yasmina
of Cairo, Elena Lentini, Asi Haskal, Fifi Ness,Tamar,
Reyhan Tuysuz, Zinnur Karaca, Gulnihal, Hamdi
Atakay, Gul, Eva Cernik and more. Enjoy the
heritage culture of the Sultan’s Palace still in
existence since the Ottoman Empire. Roman dance
9/8 rhythm, zills, spoon dance and many more
surprises awaits you.. This exciting festival will take
place in Sheraton Hotel, overlooking a splendid
Marmara sea view.

Tunesie Dansreis met Ahlem
Start: Zaterdag 15 mei 2010
Einde: Dinsdag 25 mei 2010
Locatie: Tunesie
Website: www.buikdans.nl
Meer informatie: 06-46225767 laudie@planet.nl
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Dans en rondreis Midden- en Oost-Turkije en

Alliance Day 2010

Istanbul
Start: Zaterdag 29 mei 2010
Locatie: Turfschip, Lange Brugstraat 63, Etten-Leur
Website: www.dball.nl
Op zaterdag 29 mei 2010 organiseert de Dutch
Bellydance Alliance haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit nationale oriëntaalse dansevenement
omvat o.a. een bazaar, informatiepunt DBA,
hennaversiering, presentaties, (inter)nationale
optredens, demonstraties en gratis 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.

Esmeralda's Passion II
Start: Zaterdag 5 juni 2010 om 20:15 uur
Einde: Zaterdag 5 juni 2010 om 22:15 uur
Locatie: Theater De Lievekamp, Oss
Kosten: € 17,50 / 12,50
Website: www.buikdans-oss.nl
Bijzondere buikdansvoorstelling door Esmeralda's
Studio voor Oriëntaalse dans. In 2007 beleefde
buikdanseres Esmeralda uit Oss haar primeur in
een uitverkochte Lievekamp. Nu is er de nieuwe
dansvoorstelling, met een toepasselijke titel, want
buikdansen is letterlijk de passie van Esmeralda.
Haar stijl kenmerkt zich door krachtige, geïsoleerde
bewegin-gen, temperament en souplesse.
'Esmeralda's Passion II' is een vurige dansshow,
waarin we buikdans zien zoals die tegenwoordig is:
een verzameling van bewegingen, invloeden en
stijlen uit diverse landen en culturen. De
choreografieën worden uitgevoerd door
enthousiaste danseressen van verschillende
leeftijden met variërende danservaring. Zij zullen u
een fantastische avond bezorgen!

Esmeralda's Passion II
Start: Zondag 6 juni 2010 om 20:15 uur
Einde: Zondag 6 juni 2010 om 22:15 uur
Locatie: Theater De Lievekamp, Oss
Kosten: € 17,50 / 12,50
Website: www.lievekamp.nl/play.php?playid=7163

Start: Donderdag 10 juni 2010
Einde: Zondag 20 juni 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 1200
Website: www.buikdans.nl
Zie de advertentie elders in dit blad.

Orientaalse Swing Groningen
Start: Zaterdag 12 juni 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 13 juni 2010 om 01:00 uur
Locatie: Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl
De stichting Oriëntaalse Swing Groningen i.o.
organiseert vijf keer per jaar een swingend
buikdansfeest, elke tweede 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! Aanvang 20.00 uur in Huis "De
Beurs", A-Kerkhof 4 te Groningen. PS! Optredens
zijn welkom!

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

Esmeralda's Passion II - Temperament & souplesse
- Vurige buikdansvoorstelling door Esmeralda's
Studio voor Orientaalse dans.

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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