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Colofon
Raqs wa Risala verschijnt 6 x per
jaar, op de eerste van de maanden
januari, maart, mei, juli, september
en november. Het blad wordt
kosteloos per e-mail gestuurd aan
abonnees en gepubliceerd op
http://buikdansen.web-log.nl.
Aanmelden als abonnee kan door
een bericht met als onderwerp
‘abonnement’ te sturen naar
buikdans@startpagina.nl.
Redactie: Judith Scheepstra
Vormgeving advies: Rosanne Pouw
Aan dit nummer werkten mee:
Peter Verzijl, Rosanne Pouw,
Caroline Nuijts, Karin van der
Knoop, René Haakman, Sheila
Meijers, Rob Thijs, Andy Kooren,
Tetatouïne, John Wesseling.
De deadline voor nummer 15 is
18 april.
Artikelen kunt u sturen naar
buikdans@startpagina.nl
De redactie beslist of een artikel
wordt geplaatst.
De evenementen in de agenda zijn
gebaseerd op de kalender van
www.buikdans.startpagina.nl.
De redactie doet haar best om de
informatie zo goed mogelijk in de
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.

Voorwoord
Iedere buikdansprofessional zal weten dat het dansen met
sluiers een voorbeeld is van Amerikaanse invloeden. Hoe
sterk dat ook het geval is met Isiswings, blijkt uit het
levensverhaal van Loïe Fuller, die aan het einde van de
negentiende eeuw furore maakte met haar dans in enorme
gewaden, die soms ook met stokjes werden ondersteund.
Over de meer recente geschiedenis komen twee ‘zilveren’
danseressen aan het woord. Soraya Sultan houdt het kort
en zou graag zien dat alle vrouwen gaan buikdansen.
Laetana pleit ervoor dat danseressen pas gaan optreden
als ze daarvoor goed genoeg zijn. Een recensie van Peter
Verzijl over een instructie-dvd illustreert dat kwaliteit niet
altijd gegarandeerd is.
Dat buikdans op het podium hetzelfde aanzien krijgt als het
klassieke ballet. Voor velen van ons een droom… maar wat
bedoelen we daar eigenlijk mee? Rosanne Pouw ontleedt
ons verlangen en nodigt ons uit om mee te doen. En wat
heeft dat alles te maken met genot en geloof?
In dit nummer ook weer een uitstapje naar Egypte, waar
Karin van der Knoop praatte met ghawazee danseressen
Amal en Karam. Over leven en werken in een familie met
een lange traditie in de muziek en de dans.
Tot nu toe zijn muziek en muzikanten in Raqs wa Risala
wat stiefmoederlijk bedeeld, maar in dit nummer maken we
kennis met percussionist Andy Kooren, die graag met meer
danseressen zou samenwerken.

Het copyright van het materiaal in
dit blad berust bij de auteurs. Niets
uit het blad mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of op enige
andere manier, zonder de
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur.

Over Shimmy Shake had ik tot nu toe vooral kritische
geluiden gehoord. Die hadden dan te maken met de vraag
of je niet eerst de dansvormen in de originele versie zou
moeten beheersen voor je ze gaat mixen. Hoe je daar
verder ook over denkt, Sheila Meijers vindt dat er veel te
genieten viel met de laatste editie van Shimmy Shake. Het
Haagse Danshuis Nitsanim organiseerde ook een mooie
avond met oriëntaalse dans, afgewisseld met cross-over
dansvormen als ‘bellypoi’ en ‘bellindonesian’.

Het in zijn geheel doormailen van
het pdf bestand en het maken van
printjes voor eigen gebruik zijn
toegestaan.

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

n Onze auteurs m

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

Karin van der Knoop
Karin van der Knoop, als danseres bekend onder de naam Lady Moonlight, verdiept zich sinds 1985 in de
oriëntaalse dans. Ze houdt van vernieuwing en experimenten, maar bestudeert ook graag tradities tot in détail,
waaronder de ghawazee- ofwel Egyptische Romadans. Hiertoe volgde ze onder andere lessen bij Amal en Karam
Maazin uit Luxor. Karin maakt regelmatig theaterproducties met collega’s uit diverse disciplines, met leerlingen of
solo. Begin september geeft zij in Den Haag een serie van 6 lessen ghawazeedans. Voor meer informatie kunt u
telefonisch contact met haar opnemen op 070-3450594.

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.

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”.

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

Tetatouïne
“In 1996 zag ik voor het eerst een buikdansoptreden en raakte 'begeesterd'. Dansen heeft mijn warme
belangstelling, eerst meer als toeschouwer dan als beoefenaar. Ik vind de rituele en spirituele achtergronden
boeiend, de kostuums, de make-up of maskers, de attributen en de instrumenten. En ik heb me met verwondering
verdiept in de handgebaren, voetaanzetten, oogopslag. In 2004 ben ik afgestudeerd aan de hogeschool Inholland
op het (scriptie-)onderwerp "De oriëntaalse dans, schakel tot cultuurparticipatie". Ook ben ik in mijn vrije tijd de
oriëntaalse dans gaan beoefenen, omdat ik me er heel goed bij voel. Ik heb een deeltijdstudie aan de Open
Universiteit gevolgd en artikelen geschreven voor Navel. Ik hou van schrijven om het geschreven woord; mijn
verwondering vertalen in woorden”.
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n Het zilveren jubileum voorbij m
Soraya Sultan uit Rotterdam danst al vanaf het begin van de jaren ’80 en in ontmoetingen met
haar blijkt altijd weer haar hartstocht voor de buikdans. Peter Verzijl vraagt aandacht voor deze
danseres die in korte, maar krachtige bewoordingen haar mening vertolkt.

Er was bijna niets
Ik ben in 1981 begonnen met les te nemen bij
Mubarika in Heerlen. Ook Rubina en Aziza
zaten bij haar op les. In die tijd was Yonina
regelmatig op televisie, maar verder waren er
nauwelijks danseressen. Het was moeilijk om
aan muziek te komen, ook waren er geen
kostuums die je kon kopen, video’s waren er
nauwelijks, dvd’s bestonden nog niet. Er was
dus bijna niets. Nu kun je alles krijgen wat je
zoekt, dat is een heel groot verschil.

danseressen hun best doen maar dat de
Egyptische danseressen niet te overtreffen
zijn. Zij waren eenmalig klasse. Sorry dames,
maar ik kan het niet anders zeggen. De
samenwerking tussen de danseressen hier is
nog steeds slecht. Wij danseressen zijn niet
trouw aan elkaar. Deze negatieve manier van
omgaan schaadt ons en de dans.

Veranderde mentaliteit
Wat ik ook heel erg heb zien veranderen is de
mentaliteit van de danseressen. Tegenwoordig
willen ze de beste zijn. Je kunt jezelf tot de
beste danseres van de wereld laten uitroepen
als je een wedstrijd wint. Danseressen denken
alleen aan zichzelf. Maar de passie voor de
dans is verdwenen en ook het respect voor de
dans. Velen maken er een goedkoop spelletje
van door bijvoorbeeld in goedkope
gelegenheden te dansen waar ze aandacht
krijgen van mannen of zich laten aanraken
door mannen. Maar als je niet op een goede
en oprechte manier met deze dans omgaat,
straft deze dans je. Je krijgt dan danseressen
die alles doen om aan de top te komen, maar
vergeten worden als ze oud zijn, want ze
hebben alleen aan zichzelf gedacht. In Egypte
is er respect voor de oude danseressen die
zorgvuldig hun carrière hebben opgebouwd en
daardoor worden gerespecteerd.
Buikdans heeft mijn leven veranderd
Buikdans heeft mijn leven veranderd. Geduldig
zijn, niet hebzuchtig handelen, goede dingen
en mooie momenten beleven, passie,
eerlijkheid en menselijkheid, dingen delen met
elkaar, ja dat heeft deze dans me gebracht en
dat heeft mijn leven veranderd. Deze dans stelt
je goedheid en zuivere gedachten op de proef.
De dans is er iedere dag van mijn leven en
wijst me ook de weg.
Eenmalige klasse
Ik zie de toekomst van de buikdans in
Nederland niet zo rooskleurig. Ik kan niet
anders zeggen dan dat de westerse

Laat je strelen door de magie van de dans
Buikdans is niet alleen voor jonge vrouwen.
Misschien zie je er als je jong bent mooier uit
in je kostuum maar mij gaat het meer om de
schoonheid van binnen. Je wordt mooier
naarmate je rijper bent, vind ik, en gaat dus
daarom steeds mooier dansen. Mijn wens is
dat alle vrouwen gaan dansen en zich laten
strelen door de klank en magie van deze
prachtige dans.
Peter Verzijl
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n Geen business maar passie m
Ghawazee is bij ons bekend als de performancedans van sommige groepen (jonge,
ongetrouwde) Egyptische Roma vrouwen. Ze konden in het openbaar, veelal op bruiloften,
optreden voor zowel mannen als vrouwen. Of de danseressen altijd uit Roma families kwamen
is niet zeker. Zelf worden ze liever niet zo genoemd, maar ze gebruiken de naam van hun stam;
in het geval van de Maazin familie is dat "Nauwara". Karin van der Knoop doet al enige tijd
onderzoek naar de ghawazeedans en interviewde de zussen Karam en Amal Maazin.

Amal en Karam Maazin. Foto © René Haakman

In Europa wordt er van alles als ghawazeedans verkocht, wat er soms een beetje op lijkt.
Er bestaat veel onduidelijkheid over wat het nu
wel of niet is, omdat de dans nagenoeg
uitgestorven is. Heel soms bestudeert een
docent de originele traditie, maar het is moeilijk
het kaf van het koren te scheiden. Begin jaren
'90 volgde ik regelmatig ghawazee workshops
bij Suraya Hilal en Anne Ashcroft. Vier jaar
geleden zochten mijn man René en ik voor het
eerst naar levende ghawazee danseressen in
Luxor en vonden daar Mohamed Mourad,
leider van de muziekgroep "Les Musiciens du
Nil", die met een fantastische sharqidanseres
op de proppen kwam. Zij danste mooi op zijn
muziek, maar ghawazeedans was het niet.

Hartveroverend
Enkele maanden later toonde Peter Verzijl mij
een hartveroverend filmfragment van drie
ghawazeemeisjes op een boot, in wel heel
wonderlijke, haast aandoenlijke kostuums en ik

was er op slag tot over mijn oren verliefd op. Ik
probeerde van alles uit om zo'n kostuum na te
maken, wat niet lukte, piekerde over het
geheim achter het ‘laten dansen van je rok’ en
begon een speurtocht. Langs twee verschillende wegen kwam ik uit bij twee zussen van de
destijds zeer beroemde "Banat Maazin"
(Maazin meisjes). Ik kreeg het adres jaren
daarvoor al van Sabouschka Kahlfeld, die
begin jaren '90 enige weken bij hen in huis
verbleef en opnieuw van de Egyptische
schrijver Mohamed Ibrahim.Deze intellectuele
en spirituele man vertelde me met sterke
aanbeveling en respect over twee dames die
de originele kostuums nog zelf met de hand
maakten en hun traditie zeer
waarheidsgetrouw konden overdragen.
Nu reis ik voor het derde jaar naar hen toe om
een periode bij hen te leren en kocht bij hen
mijn droomkostuum uit Peters film! René en
onze vriend en tolk Sayed gaan steeds mee.
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De Banat Maazin treden niet meer op, hoewel
volgens Amal en Karam nog steeds regelmatig
danseressen, die geen familie zijn, zich ten onrechte de naam Maazin aanmeten om er haar
voordeel mee te doen. Chalas! Het is voorbij.

Het interview
Vertelt u ons alstublieft iets over de
geschiedenis van uw familie
“De Maazin familie maakt deel uit van het
Nauwaravolk dat 100 tot 120 jaar geleden uit
Syrië naar Egypte kwam. Sommige Nauwara
reisden in andere richtingen, o.a. naar Turkije.
Er wonen momenteel nog veel Nauwara in
Syrië, Soedan (vooral Khartoem) en Egypte. In
Syrië vind je soms nog enige verwantschap
met onze dans en kostuums. Nauwara
(mannen en vrouwen) treden daar op in grote
folkloregezelschappen”.
Hoeveel nichten en zussen van de familie
traden destijds op?
“Het begon zo ergens tussen 1920 en 1930
met de zusjes Chahima, Habiba en Anifa. Van
hun drie broers Jusuf, Murtada en Saad
Maazin is Murtada onze grootvader. Jusuf
kreeg vijf dochters: Ferial, Fatheya, Souad,
Khairiyya en Radja. Murtada had twee
dochters: Lulla en Auwatif en Saad had er drie:
Fauwzeyya, Fayza en Samia. Dan was er nog
een tweede Lulla, dochter van Rifay, de broer
van Murtada's echtgenote. Van zijn vier
dochters was Lulla de enige die in het
openbaar danste. Deze tweede generatie
zussen en nichten trad op in verschillende
bezettingen en begon druppelsgewijs tussen
ongeveer 1940 en 1955. Behalve dochters had
Murtada twee zoons: Sjaugi en Abdzelli. Sjaugi
is onze vader en kreeg met Nagoua zes
kinderen: twee jongens, Ahmed en Farid, en
vier meisjes: Amal, Karam, Budur en Sena.
Budur en Sena dansten niet voor publiek, ze
trouwden meteen. Tot slot was er Nadia, de
dochter van een nicht van ons”.
Van wie leerden jullie het vak?
“We leerden het vak van onze tantes Lulla en
Auwatif. Later traden we vooral met Lulla op en
vormden zo het laatste Banat Maazin groepje.
Wij tweeën werkten tussen pakweg 1977 en
1992. Amal (1959) begon op 17- en Karam
(1961) op 15-jarige leeftijd. We woonden met
onze tantes in hetzelfde huis en leerden de
dans spelenderwijs”.
“Op bruiloften en andere feesten dansen we
allemaal, mannen en vrouwen met elkaar voor
ons plezier. Onze dochters leren dus onze
danstraditie nog steeds, maar ze gaan niet
meer het artiestenvak in. We wensen dat ze

een beter leven zullen hebben dan wij. Ze
gaan naar school en leren een algemeen
gerespecteerd beroep. Toen wij begonnen met
optreden waren de mensen vriendelijk, beleefd
en respectvol naar ons. De toenmalige
burgemeester hielp, beschermde en stond
achter ons”.
Later ontmoet ik iemand die vertelde dat lange
tijd de Banat Maazin dans de enige toegestane
openbare performancedans was.

Vertaling van enkele door Amal en Karam
gezongen teksten
Ik heb velen lief.
De jongeman kijkt naar heel veel meisjes.
Hij verliest zijn baan en raakt aan de straat
doordat hij teveel naar de dansmeisjes kijkt.
Mijn lief is zoeter dan honing.
Zijn liefde is beter dan de liefde van wie dan
ook.
Hij is naar huis. Gisteren kwam hij.
Je liefde is een probleem voor me.
Ik kan niet slapen van liefde voor jou.
Ik kweek bloemen, maar het blijken uien te
worden.
Ik geef mijn ogen voor Dauwaba.
Deze jongen is mooi.
Hij heeft lang haar.

“We dansten op bruiloften, boten, feesten,
festivals en in 5-sterrenhotels. Het gemeentebestuur waakte erover dat men zich netjes
tegenover ons gedroeg. Later kwam er een
nieuwe burgemeester die een andere toon
zette en ook de maatschappij veranderde snel.
De sfeer op de bruiloften werd harder en
grover en drugs- en alcoholgebruik werd
algemener. We kregen steeds vaker te maken
met mensen die onbeschoft tegen ons waren.
Mannen vielen ons lastig met ongewenste
aanzoeken. Waar men vroeger gewoon blij
met ons was gingen nu langzamerhand de
mensen neerkijken op danseressen. Na zo'n
vijftien Banat Maazin jaren zijn we getrouwd,
Amal meteen en Karam na vijf jaar. Amal en
Ezzeldin hebben één zoon: Ahmed. Karam
trouwde met Ibrahim uit Alexandrië, die helaas
na tien jaar stierf, en kreeg met hem een
dochter: Nagoua”.
Trouwen jullie altijd binnen het Nauwara volk?
“Niet altijd, maar liefst wel. Als je beiden van
een Nauwara familie bent begrijp je elkaar
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gewoon beter. Maar soms zijn er geen
geschikte huwelijkskandidaten uit Nauwara
families. Het kan zijn dat er op een gegeven
moment geen jongeman van huwbare leeftijd
voorhanden is. Dan zoek je een echtgenoot
van buitenaf, zoals mijn Alexandrijnse
Ibrahim”.
Waren de musici broers?
“Nee, Mahmoud en Mohamed Mourad, die
meestal rabab voor ons speelden, waren
aangetrouwde familieleden. Mizmar werd
gespeeld door mensen van buitenaf, zoals
Qenauwi uit Dzaradzjoef, waar veel
mizmarspelers vandaan komen, en Ahmad
Hadad uit Qena. Op de bruiloften werd meestal
mizmar gespeeld en soms rababa. Op andere
feesten en op de boten was rababa weer meer
gangbaar. Mizmar en rababa gaan altijd
samen met ritme-instrumenten. Soms was er
een fluit en ook een trommelsolo kon
voorkomen. Op door anderen gezongen liedjes
dansten we niet. Wel zongen we zelf, we
wisselden dit af met dans”.
Hadden jullie een speciale opbouw in jullie
show?
“We hadden geen plan. We kennen de muziek
door en door en weten in het moment precies
wat te doen, welke bewegingen in de muziek
passen. Dat gaat vanzelf. Een bruiloft kon voor
ons bijvoorbeeld beginnen om zeven uur ’s
avonds en doorgaan tot vier of vijf uur in de
morgen. We dansten vrijwel de hele avond en
nacht, met elk uur een pauze. We losten elkaar
ook wel af. Het aantal danseressen op het
podium varieerde van twee tot wel zeven
tegelijk. We werkten bijna non-stop. We
werden gevraagd op bruiloften van Port Saïd
tot Aswan”.
In Aswan zag ik een ghawazeedanseres van
een andere familie, die regelmatig net als
Turkse danseressen zittend op haar knieën
achterover boog. Is dit iets nieuws, uit een
andere stijl van Egyptische dans?
“Nee, dat hoort gewoon tot onze traditie. Veel
Egyptische vrouwen kunnen dat en doen dat
onder elkaar op feestjes binnenshuis. Wij
deden dat ook toen we jong waren, soms ook
bij optredens. Dat kan prima met de kostuums
die we dragen”.

Wilt u iets vertellen over de kostuums?
“Het kostuum met bolero en korte rok (net over
de knie) is door onze familie zelf ontworpen.
De lange jurken met kralenfranjes zijn
gebaseerd op oudere modellen”.
Is de Banat Maazin dans ghawazeedans?
Sayed antwoordt voor hen: “Jazeker. Het was
de ghawazeedans in een heel pure vorm. De
Banat Maazin hielden voor zover mij bekend
de traditie zuiverder dan alle anderen”. Amal
en Karam beamen dit.
Omdat Amal even weg gaat zijn de laatste
vragen aan Karam alleen: heeft u dromen of
wensen voor de toekomst?
“Mijn grootste wens is dat mijn dochter een
goed leven zal hebben. Ik hoop voor haar zo
op een goede baan en een gelukkig huwelijk.
Ik ben er echt trots op dat ik in de gelegenheid
ben haar een prima opleiding te laten volgen.
Zelf zou ik graag hertrouwen, maar in Egypte
is dat gemakkelijker als je een zoon hebt en
die heb ik niet”.
Wilt u iets zeggen tegen de Nederlandse en
Vlaamse danseressen die dit interview lezen?
“Onze dans is een oorspronkelijke, traditionele
pure kunstvorm. Wij beschouwen het echt als
kunst, het is zo mooi. Als je danseres bent:
respecteer daarom jezelf en de dans. Zie het
niet als business, maar als passie, iets waar je
van houdt. Beleef plezier aan de dans en de
schoonheid ervan. Voorts wens ik jullie
allemaal een gelukkig leven en veel
voorspoed. Geniet van de dag”.

Nieuwsgierig geworden?
Wie zelf graag les zou volgen of een kostuum
kopen bij Amal en Karam: bel me gerust op om
hun adres en telefoonnummer of dat van
Sayed. Als je geen Arabisch spreekt zou ik je
aanraden samen met Sayed te gaan en eerst
met hem contact op te nemen. Verder gaan
René en ik waarschijnlijk in de nabije
toekomst, misschien al herfst 2010 of winter
2010/2011, een dansreis naar Luxor
organiseren met onder andere lessen bij Amal
en Karam.
Karin van der Knoop

Raqs wa Risala, nummer 14, maart 2010, blz. 6

n Loïe Fuller, de danseres van de Art Nouveau m
In het begin van de jaren '90 zag ik in Duitsland voor het eerst danseressen met Isiswings.
Hoewel er mythologisch gezien natuurlijk een verhaal bij hoort, waren het technisch gezien
sluiers die met stokken waren verlengd. Een nieuwe uitvinding zou je zeggen, maar niets is
minder waar. Meer dan 100 jaar geleden zijn de voorlopers van de Isiswings uitgevonden door
de Amerikaanse danseres Loïe Fuller, een in haar dagen beroemde modern-experimentele
danseres met een interessante levensgeschiedenis.

Rond de vorige eeuwwisseling kwam de Art
Nouveau (of de Jugendstil) als stijlvorm in de
kunst op. De bloeiperiode van de Art Nouveau
duurde tot ongeveer 1925. Er wordt nogal
verschillend gedacht over deze kunststroming:
aan de ene kant wordt hij als eerste en tevens
laatste vastomlijnde stijl na de Barok
beschouwd. Aan de andere kant wordt hij vaak
afgedaan als ornamenteel en kitscherig. In
steden als Den Haag, Antwerpen en Brussel
zijn nog huizen bewaard gebleven die
duidelijke Art Nouveau kenmerken hebben.
Jammer genoeg is er ook veel architectuur uit
deze tijd zonder mededogen door de
slopershamer verdwenen, maar gelukkig zijn
er nog veel (kunst)voorwerpen uit deze periode
overgebleven en te bewonderen.
Hoe moet je Art Nouveau omschrijven? Het is
onmogelijk dit in een paar woorden weer te
geven, maar arabesken (tweedimensionale
ornamenten uit de islamitische kunst, meestal

in de vorm van schematische lijnen en
gestileerde planten) zijn in deze periode als
uitingsvorm in de Jugendstilkunst veelvuldig
aanwezig. Denk maar aan het prachtige
hekwerk bij Jugendstilgebouwen, de met
ornamenten versierde serviezen en de in de
vorm van bloemen gemaakte lampen.
Daarnaast was alles wat met de natuur te
maken had een bron van inspiratie.

Stijlicoon
Soms kom je mensen tegen die als het ware
het levende symbool zijn van een stijlperiode.
Tegenwoordig zou je dit een ‘stijlicoon’ kunnen
noemen. Ze zijn als de personificatie of de
muze van een periode in de geschiedenis.
Loïe Fuller (1862-1928) was de muze van de
Art Nouveau. Naast de gestileerde ornamenten
was er geen motief dat zo vaak werd gebruikt
als de dans met de sluiers van deze
Amerikaanse. Ze was een experimentele
danseres die zeker ook door haar sluierwerk
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invloed moet hebben gehad op de ontwikkeling
van de oriëntaalse dans in Amerika, hoewel ze
zelf geen buikdanseres was.

Loïe werd op 15 januari 1862 als Marie Louise
Fuller geboren in de Amerikaanse staat Illinois
en groeide deels op in Chicago. Als jong
meisje gaf ze al blijk van acteer- en voordrachttalent en speelde ze mee in allerlei
toneelstukken en vaudevillerevues. Vaak
speelde ze mannen- en jongensrollen. Als ze
Aladdin speelt in “Aladdin or the Wonderlamp”
en er tijdens deze revue veel gebruik wordt
gemaakt van lichteffecten, wordt ze getroffen
door het effect van de verschillende soorten
licht. Later acteerde ze ook in burleske revues
en combineerde dat met dans. De eerste
kritieken rond haar optredens zijn nog terug te
vinden, zoals die van een dans tijdens een
toneelstuk in Boston in 1885: "In her skirt and
her jersey-like waist she created excitement
and people flocked in to see what the
newspapers called ‘a sensational dance’ which
some even called ‘daring’ because the dancer
wore no corset and the muscular sway of her
young figure was visible".

te geven, hoewel de aanleiding puur praktisch
was: "Mijn kostuum was zo lang dat ik alsmaar
op de zoom trapte en gedwongen was het met
opgeheven armen omhoog te houden". Maar
het publiek ziet iets sensationeels en barst los
in applaus: "It's a butterfly.... it's an orchid!" Het
toneelstuk werd al snel niet meer opgevoerd,
maar Loïe's Serpentine Dance was geboren.
Binnen enkele weken was ze de sensatie van
New York en stond ze met haar dans in het
Madison Square Theatre. Loïe had de Art
Nouveau een gezicht gegeven en werd het
symbool van deze stijlperiode. Ze was een
levende arabesk geworden. De dans werd al
snel geïmiteerd en Fuller werd het symbool
van de vloeiende lijn. In haar bewegingen zag
het publiek het fladderen van vlinders, het
bloeien van orchideeën of het flakkeren van
vlammen. De Serpentine Dance werd ook
vastgelegd op het nieuwste medium, de
celluloid film, door de gebroeders (what's in a
name....) Lumière, zij het met met de hand
ingekleurd... Loïe woonde inmiddels in
Frankrijk waar haar succes enorm was.
Rond 1900 komen we haar kleine en stevige
gestalte met hoog opwaaiende sluiers in alle
disciplines en bij bijna alle kunstenaars tegen
als inspiratiebron. Friedrich Ahlers-Hestermann
schreef: "Ze werd in steeds vermeteler
serpentines tot een reusachtig ornament,
waarvan de metamorfoses oplichten, verzinken
en verzwolgen worden door donkerheid en het
doek ons in de herinnering voorkomt als een
symbool van de Jugendstil".

Een vlinder, een orchidee
Als ze in 1891 tijdens een toneelstuk in New
York een gehypnotiseerde vrouw speelt die,
beschenen door verschillende kleuren licht, de
randen van haar lange gewaad optilt en heen
en weer zwaait, blijkt dit een onverwacht effect
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De Serpentine Dance (te zien op YouTube:
www.youtube.com/watch?v=cIRWRT8MMcE )
werd zoals gezegd al snel door meerdere
danseressen nagedaan. Fuller, inmiddels beter
bekend als "La Loïe" deed alles om het vuurtje
rond haar act brandende te houden. Ze hulde
zich in dunne sluiers, verlengde haar sluiers
met stokken (de voorloper van de Isiswings) en
ontwikkelde geraffineerde improvisaties met
gekleurd licht als decor. Waarschijnlijk werd
Loïe door veel vrouwen ook gezien als een
symbool van vrijheid, doordat ze een vrije dans
deed in los vallende kostuums. En dit in een
tijdperk waarin menige vrouw uit de hogere
klasse letterlijk en figuurlijk ingesnoerd was in
een strak corset.

Godin van het licht
Het aandeel van het licht werd op een zeker
moment zelfs essentieel en trad La Loïe niet
meer op zonder een ploeg elektriciens. Ze was
"The Goddess of Light" geworden en bleek
zeldzaam creatief te zijn wanneer het om
technische vernieuwingen ging. Ze was een
van de eerste kunstenaars die met het pas
ontdekte elektrische licht ging werken. Ze
experimenteerde met schijnwerpers,
fosforescerende stoffen en projectoren. Haar
obsessie ging zelfs zo ver dat het haar
grootste wens werd om een manier te
ontdekken om zelf licht uit te stralen in plaats
van beschenen te worden door licht. Om die
reden zocht ze contact met het echtpaar Pierre
en Marie Curie (ontdekkers van het
lichtgevende en radioactieve element Radium)
in de hoop aan een lichtgevende verfstof te
komen. Het gebruik van radium werd haar
sterk ontraden. Daarom ging ze zelf op
onderzoek uit en creëerde thuis in haar Parijse
woning een laboratorium. De experimenten die
ze deed leidden onder andere tot een brand en
zelfs een keer tot een explosie.
Loïe's doel was van zichzelf een object te
maken dat één was met haar omgeving.
Omgeving en object waren op deze manier
van een voortdurend wisselende vorm en
werden een verrassend spel met licht en kleur.
Het succes van deze exhibities was zo groot
dat de Franse regering - als propaganda om
het gaslicht te vervangen door elektrisch licht haar een eigen paviljoen gaf op de Parijse
Wereldtentoonstelling in 1900. Als een echte
zakenvrouw vroeg ze patent aan op haar
nieuwe vondsten, zoals onder andere het van
onderen af verlichte toneel. Ze had waarschijnlijk ook het patent op de Isiswings. Een patent
loopt 100 jaar en vlak na het verstrijken
hiervan waren ineens overal Isiswings te zien.

Wilskracht
Fuller was een vrouw met een enorme
wilskracht en inventiviteit. Deze kwaliteiten had
ze nodig, want naast succes kende ze ook de
nodige tegenslagen. Ze werd vele malen
bedrogen door haar echtgenoot, had in New
York al een theaterproductie geheel zien
mislukken, wat haar een fortuin kostte, verbrak
een contract om in Rusland op te treden open
(vanwege ziekte van haar moeder die bij haar
woonde), waarna ze van contractbreuk werd
beschuldigd, wat haar ook financieel op de
rand van de afgrond bracht. Het feit dat ze
inmiddels een van de best betaalde artiesten
van de westerse wereld was geworden deed
daar niet zo veel aan af. Daarnaast had ze
door een chronische bronchitis een zwakke
gezondheid en kreeg ze steeds meer
oogproblemen door het werken met het felle
licht tijdens haar optredens.

Portret door Henri Toulouse-Lautrec

Loïe had een zeer uitgebreide vriendenkring in
de kunstwereld, sloot vriendschap met de
upper ten en zoals gezegd inspireerde ze vele
kunstenaars, zeker gedurende haar jarenlange
verblijf in Frankrijk. Henri Toulouse-Lautrec
schilderde haar sluierdans op het moment dat
de sluiers hun optimale staat van ontvouwing
hadden bereikt in een sprookjesachtig geel en
oranje licht. Eerder in 1894 had de Amerikaanse kunstenaar William Bradley het nog bonter
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haar dansen bestonden grotendeels uit
geïmproviseerde armbewegingen, wat samen
met de vloeiende sluiers een expressief geheel
moet zijn geweest. Toen ze te oud werd om op
te treden richtte ze een school op voor ‘natural
dancing’ en produceerde ze de voorstellingen
voor deze meisjes. Zo wist ze de aandacht van
het Parijse publiek toch op zich gericht te
houden ondanks de opkomst van een nieuw
Amerikaans fenomeen dat Parijs stormenderhand veroverde: Josephine Baker.
Op Nieuwjaarsdag 1928 overleed Loïe aan
borstkanker. Haar as werd bijgezet in het
bekende Parijse kerkhof Pere Lachaise.

Beeldje van Loïe Fuller door Pierre Roche (Fernand
Massignon, 1855-1922), in 1901 door smelter E. Gruet
gemaakt naar een model uit 1894. Brons, sokkel zwart
marmer. Musée des arts décoratifs, Parijs. Foto: JeanPierre Dalbéra

gemaakt. Hij beeldde de danseres tijdens haar
serpentine dance uit: alleen haar voeten zijn
nog zichtbaar, verder is haar lichaam
verborgen achter de sluiers.
Haar dans, die ze vaak met tegenlicht
uitvoerde, bracht de beeldhouwer Francois
Raoul op het idee de opwaaiende sluier en
Loïe in een bronzen plastiek te vereeuwigen.
In deze plastiek werd een gloeilamp verwerkt
en hij wordt beschouwd als een van de
sleutelstukken van de Art Nouveau. Daarnaast
is ze door vele glaskunstenaars en keramisten
in verschillende gedaantes vastgelegd. En
daar bleef het niet bij. Dichter Stephane
Mallarmé inspireerde zij tot het maken van
talloze gedichten en Claude Debussy vond dat
zijn muziek nog nooit beter was
geïnterpreteerd dan door haar.
Volgens het oordeel van de critici stelde de
dans van Loïe Fuller niet veel voor: ze had
nauwelijks enige dansopleiding gevolgd en

Nadruk op de vorm
Hoewel Fuller een geïsoleerde plaats inneemt
in de dansgeschiedenis, net als Mata Hari,
Isadora Duncan, Maud Allen en Ruth St.
Denis, zijn er wel degelijk linken te leggen met
onder andere oriëntaalse dans, door haar
geïmproviseerde dansen, en zeker met de
door het oriëntalisme beïnvloedde oriëntaalse
dans en dit natuurlijk in de eerste plaats door
het dansen met sluiers. Tevens zou je in de
nadruk op de vorm en minder op het innerlijk
van de dans een overeenkomst kunnen zien
met de verwesterde buikdans.
Haar streven om als vrouwelijke onderneemster te slagen en de vrijheid van het vrouwzijn
te symboliseren door middel van haar dans zijn
zeker haar verdienste geweest. In ieder geval
was Loïe Fuller samen met Isadora Duncan de
meest geïmiteerde danseres van het begin van
de 20e eeuw en kan haar geschiedenis mijn
fantasie nog steeds prikkelen.
Peter Verzijl
Bronnen:
Luuk Utrecht - Van hofballet tot post-moderne dans,
de geschiedenis van het academische ballet en de
moderne dans, 1988, Walburg Pers Zutphen, ISBN
90-6011-578-3
Gabriele Fahr-Becker - Jugendstil, 1997,
(Nederlandse editie), ISBN 3-89508-446-8
Loïe Fuller, danseuse de l'Art Nouveau, uitgave
Nancy Musée des Beaux-Arts 2002
Peter Verzijl - Loïe Fuller, de levende arabeske,
Navel, Tijdschrift voor Oriëntaalse dans, jaargang
'98-'99, nr, 2
Mondelinge mededeling door Marieke van Beek
www.digischool.nl/ckvz/moderne/fuller/fuller.html
www.nytimes.com/books/first/c/current-loie.html
Ilustraties: http://commons.wikimedia.org
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n Hoezo, podiumkunst? m
Buikdansen verheffen tot podiumkunst. Dat beschrijven danseressen regelmatig als ambitie.
Zo zetten Dunya, Ahlem en Leila zich in voor erkenning van buikdansen als podiumkunst. Ook
de Amerikaanse organisatie IAMED wil “Buikdansen verheffen tot podiumkunst”. Rosanne
Pouw raakte geïntrigeerd en vraagt zich hardop af: “Wat is podiumkunst en waarom moet
buikdansen daartoe verheven worden?” Zij nodigt ons van harte uit om te reageren.
Wat bedoelen danseressen met buikdans als
podiumkunst? De een doelt op de acceptatie
van buikdansen als een erkende dansvorm,
een ander op het imago van buikdansen bij de
gemiddelde Nederlander, of op het niveau van
buikdansen in het algemeen. Sommigen
bedoelen dat ze meer theatervoorstellingen
willen zien waarin buikdansen centraal staat.
Als er erkenning gevraagd wordt, wie moet
deze erkenning dan geven? Dansers uit andere dansdisciplines, buikdanseressen zelf of het
grote publiek? Voor mij aanleiding om op een
rijtje te zetten wat er eigenlijk wordt bedoeld
met “buikdansen verheffen tot podiumkunst”.
Ik hoop dat je hierdoor aan het denken wordt
gezet en ben benieuwd naar jullie reacties.

Podiumkunst
Laten we beginnen met het begrip
‘podiumkunst’. Volgens de dikke Van Dale:
Podiumkunst (de (v.)), kunst die op een
podium uitgevoerd wordt (zoals cabaret, dans
en mime).
Podiumkunsten (mv.), de artistieke disciplines
die op een podium worden beoefend.
Volgens deze definitie is buikdansen een
podiumkunst wanneer deze op een podium
wordt uitgevoerd. Ook voor het begrip podium
heeft de dikke Van Dale een definitie:
Podium (het; -s of podia) 1 verhevenheid,
verhoging waarop iemand gaat staan die voor
een publiek optreed, syn platform 2 gedeelte
van het toneel vóór het gordijn
Of dit podium tijdens een verjaardagsfeest, in
een restaurant of in een theater is, maakt niet
uit. Zodra je op een podium danst, beoefen je
een podiumkunst. Maar wat doe je vervolgens
op het podium?

Op het podium
Met een podiumoptreden wordt vaak bedoeld
dat bij de theatervoorstelling of het optreden de
kunst centraal staat in plaats van het vermaak.
Daarbij verschuift de aandacht van buikdansen
als entertainment naar buikdansen als culturele ervaring. De onuitgesproken verwachting is
dat buikdansen in een theatershow beter tot
zijn recht komt. De culturele diversiteit die ten

grondslag ligt aan de oriëntaalse dans kan aan
het publiek gepresenteerd worden met tekst en
uitleg. Dit in tegenstelling tot een optreden op
een verjaardag of bruiloft, waar danseressen
het publiek vermaken en waar contact met het
publiek centraal staat.
Wat we hierbij vaak vergeten is dat buikdanseressen niet per definitie goede danseressen
zijn. Ik bedoel daarmee dat we vaak bedreven
zijn in buikdansen, maar dat gebieden als
podiumgebruik, presentatie, overbrengen van
emoties vanaf het podium en verhaallijn
achterblijven. We zijn ons vaak niet bewust
van onze tekortkomingen in ons enthousiasme
en beseffen niet dat voor een podium andere
regels gelden dan bij een optreden in een
restaurant. Ook ik zelf heb weinig kaas gegeten van optreden in theaters. Een dansvorm
omzetten naar een theatervoorstelling vereist
aanpassingen die soms afbreuk doen aan de
basisprincipes van de oriëntaalse dans. Een
voorbeeld is het Nationaal Danstheater dat
volksdansen uit verschillende werelddelen
overzet in een theatervoorstelling. De dansers
zijn klassiek getraind en de aardse volksdansen krijgen daardoor een heel ander karakter.
Toch leveren zij kwalitatief hoogwaardige
theatervoorstellingen op.
Op het moment dat buikdansen als podiumkunst wordt gepresenteerd, moeten we ons
bewust zijn van het niveau van de dans en de
geschiktheid voor presentatie op een podium.
Technisch slecht onderlegde buikdanseressen
in een theatershow op een podium zetten en
dat presenteren als professionele oriëntaalse
dans wekt de indruk dat buikdansen weinig
danstechniek vereist. En als buikdansen tot
podiumkunst wordt omgevormd, is het dan nog
buikdansen?

Buikdansen als kunst
Soms doelen danseressen met uitspraken over
podiumkunst op het stigma dat verbonden is
aan buikdansen. Mensen die serieus met buikdansen bezig zijn, weten dat het fantasiebeeld
van verleidelijke haremvrouwen niet overeenkomt met de werkelijkheid. Buikdansen is in
het Midden-Oosten een sociale dans, waarbij
iedereen zich tijdens feesten en in uitgaansgelegenheden kan uitleven. Daarnaast zijn er
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professionele buikdanseressen die optreden in
nachtclubs, hotels, boten en privé feesten.
Opvallend is de dubbele moraal waaraan de
buikdanseressen in Arabische landen moeten
voldoen: zij worden gezien als zondig, omdat
ze hun lichaam op het podium laten zien.
Tegelijkertijd is de buikdanseres een onderdeel
van de cultuur: een feest zonder buikdanseres
kan eigenlijk niet. Karin van Nieuwkerk heeft
meerdere boeken en artikelen gewijd aan deze
schijnbare tegenstelling.

Dualiteit
In Nederland wordt buikdansen met dezelfde
dualiteit bekeken. Leuk om als hobby te doen
en om af en toe op te treden, maar daarnaast
worden ook altijd dubbelzinnige vragen gesteld
waarbij omzichtig de stereotypes op tafel
komen. Als danseres kun je je daaraan storen
en wensen dat het anders was. Het is echter
onwaarschijnlijk dat die dualiteit hier wordt
uitgebannen als het in Arabische landen al niet
lukt. Terwijl danseressen daar in de duurste
hotels optreden en zelfs in films en soaps
verschijnen! Een interessant stuk over deze
tegenstelling is “Women embracing Islam” van
Karin van Nieuwkerk.
Is de wens om buikdansen tot podiumkunst te
verheffen onbewust een oordeel vanuit onze
Westerse optiek, een nieuwe vorm van
oriëntalisme? Maakt erkenning van buikdansen
als ‘echte’ dansvorm zoveel verschil? Als we
erkenning willen voor buikdansen als
kunstvorm, moeten we ons dan meer richten
op wat we doen, niet zozeer op waar we dat
doen? Erkende dansvormen hebben een
bewegingsrepertoire, een geschiedenis en
regels voor wat wel en wat niet binnen de
dansvorm valt. Als we willen dat buikdansen
dezelfde erkenning krijgt als flamenco of ballet,
dan zijn deze onderdelen zeer belangrijk. Maar
buikdanseressen die een dergelijk systeem
opzetten worden door andere buikdanseressen
gezien als streng, dwingend of krijgen het
commentaar dat hun systeem geen recht doet
aan de oriëntaalse dans. Elke stap richting het
professionaliseren van de oriëntaalse dans is
er echter één en door opbouwende kritiek
leveren op de stappen die worden gezet,
ontstaat een constructieve discussie waar we
op voort kunnen bouwen.

Doel of middel
Terug naar het begin: “buikdansen tot
podiumkunst verheffen”. Wat is het doel dat
wordt nagestreefd en wat de middelen die
daarvoor worden ingezet? Is podiumkunst een
doel of een middel? Als het een doel is dan is
twee keer per jaar een leerlingenvoorstelling

organiseren in het plaatselijke theater
voldoende. Als je podiumkunst gebruikt als
middel om een ander doel te bereiken,
bijvoorbeeld erkenning als dansvorm, is het
dan het juiste middel?
Er zijn danseressen die een bepaald niveau en
kwaliteit vereisen voor podiumoptredens en
theatershows, zoals Beate en Horacio
Cifuentes en Jillina. Hun voorstellingen hebben
daardoor een sterke basis. Zij produceren
theatershows van hoge kwaliteit, ook als deze
niet buikdans vertegenwoordigen zoals andere
buikdanseressen die interpreteren. Ook
Nederland kent een groot aantal initiatieven
om professionele theatershows neer te zetten.
De danseressen die zich durven uitspreken
over wat zij kwalitatief goed vinden, zouden we
moeten toejuichen in plaats van afbranden.
Je hoeft het niet eens te zijn met de inhoud
van een voorstelling, maar ondersteun dan wel
de vorm waarvoor gekozen is en besef dat hij
helpt om een standaard te zetten en buikdansen als geheel beter neer te zetten. Ook is een
initiatief als de Buikdansbond Nederland een
stap in de goede richting. Maar zij hebben
daarbij input nodig van buikdanseressen die
zich willen inzetten voor de professionalisering
van buikdansen in Nederland.

Samen sterk
Het belangrijkste is dat als buikdansliefhebbers
het eens kunnen worden wat we nou eigenlijk
willen, we daar ook samen aan kunnen
werken. Daarom wil ik jullie uitnodigen om op
dit artikel te reageren. We beschikken over
zoveel nieuwe communicatiemiddelen, terwijl
we daar weinig gebruik van maken. Heldere
communicatie tussen buikdanseressen
onderling over wat buikdansen is en wat
buikdansen zou kunnen zijn draagt bij aan de
professionalisering van de oriëntaalse dans.
Stuur een e-mail aan de Raqs wa Risala of
aan mij, plaats een bericht op het buikdansforum, spreek me aan als je me tegenkomt of
bel, sms, voicemail via het telefoonnummer op
mijn website.
Rosanne Pouw
Bronnen
De Dallah Diva’s, www.buikdans.nl (bezocht 10
december 2009)
IAMED, www.bellydance.org (bezocht 10 december
2009)
Dikke van Dale
Karin van Nieuwkerk - Women embracing Islam
(2006),
www.utexas.edu/utpress/books/vanwom.html
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n De ster die op de deur klopt m
In Nederland kijkt niemand ervan op als een buikdanseres danst op muziek uit een stereoinstallatie. In Egypte is dat wel anders. Toch kent ook ons landje muzikanten die de oriëntaalse
dans zijn toegewijd. Eén van hen is percussionist Andy Kooren, ook wel bekend als Tariq,
morgenster, de aan de deur kloppende ster. In dit portretje stelt hij zich aan ons voor.

Ik ben is Andy Kooren, 20 jaar en darbuka
speler. Ik studeer wereldmuziek (percussie)
aan het conservatorium “Codarts, Hogeschool
voor de Kunsten”. Ik heb met veel buikdanseressen mogen samenwerken. Deze kans is me
gegeven door mijn moeder Marianne Kooren
die zelf buikdanseres is en al heel lang in de
buikdanswereld actief is.
De laatste keer dat ik samenspeelde was in
oktober met Sabouschka tijdens de Bellydance
Afternoon Party in Rotterdam. Buikdanseres
Mariska Assink is de drijvende kracht achter
het oriëntaalse ensemble Al Awady, waarin ik
percussionist ben.
Ik bewonder veel percussionisten omdat ze mij
inspireren of omdat ze gewoon kei goed zijn,
onder wie Hossam Ramzy, Misirli Ahmet en
Ruben van Rompeay. Ik bewonder niet alleen
bekende muzikanten maar ook collega’s in het
vak.

Patronen
Wat het bespelen van de darbuka betreft: Veel
patronen zijn algemeen bekend, zoals de
roffels en andere versiersels. Deze komen
vaak terug en zijn dus voor de danseres
herkenbaar als ik ze speel. Soms werk ik
kleine richtlijnen uit, zoals “Na het ritme
maqsum een twee maten break en dan over
naar het ritme melfuf”, etc.
Het geeft je een geweldig gevoel als de
danseres een beweging inzet als je op de
darbuka geluid produceert. Het is te vergelijken
met een band, de bassist en de drummer zitten
op dezelfde frequentie en spelen allebei
tegelijkertijd dezelfde noten zonder iets af te
spreken.

Interactie belangrijk
Elke buikdanseres interpreteert de ritmes
anders en daar moet je als muzikant op
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inspelen. Het is een kwestie van elkaar
aanvoelen. Interactie moet zeker wel aanwezig
zijn, dus je moet op elkaar letten en open
staan voor elkaar. Ik moet bekennen dat ik het
elke keer als ik met een buikdanseres speel,
weer erg bijzonder vind. De bewegingen van
de danseres zijn echt prachtig, ik vind het
fascinerend en tevens een eer om haar
lichaam met de trommel in beweging te zetten.
Hiernaast moet de percussionist ook over
enige kennis beschikken wat betreft de
bewegingen die een buikdanseres kan maken.
Als je de bewegingen kent, weet je ze eerder
te ontluiken. Hetzelfde geldt voor de danseres,
zij moet de ritmes begrijpen om ze te kunnen
dansen. Als deze vaardigheid niet aanwezig is,
wordt het een stuk moeilijker. Door de jaren
heen heb ik in veel buikdanslessen gespeeld
en zo geleerd welke ritmes bij welke
bewegingen horen.
De ayoub wordt bijvoorbeeld veel gebruikt om
in een soort van trance te komen door met het
hoofd te bewegen. De maqsum word heel veel
gebruikt voor de hipdrop, en de melfuf voor het
binnenkomen en beëindigen van een
choreografie, omdat hij zo opzwepend is.

Chemie
Met elke artiest heb je weer een andere
chemie. Een danseres kan in haar spel de
overhand hebben maar kan ook passief zijn.
Het ligt ook aan haar karakter en ervaring. De

danseres zal met oog op de show de touwtjes
n handen hebben, want dat staat veel beter; zij
maakt immers het spektakel met haar dans.

Ritmische analyse
Wat ik soms voor een danseres doe is een
muziekstuk ritmisch analyseren. Dat ritmisch
analyseren kun je zien als een transcriptie.
Vergelijk het met een Nederlandse zin die
ontleed kan worden; iets soortgelijks doe ik
met de ritmes in de muziek. Ik kan het stuk zo
uitschrijven dat wat op audio staat op papier
komt. Zo is het voor de danseres gemakkelijk
om de muziek en de ritmes te begrijpen.
Eigenlijk zou de buikdanseres ook op
oriëntaalse percussieles moeten komen.
Zou je graag jouw muziekstuk ritmisch
geanalyseerd willen hebben? Dan kan ik die
dienst aanbieden. Daarnaast geef ik optredens
en workshops.

Samenwerken
Mocht je geïnteresseerd zijn in een virtuoze
samenwerking met dans en percussie, laat het
mij weten. Ik sta open voor creatieve
samenwerking met dans en percussie en zou
graag meedoen aan een theatervoorstelling of
een optreden op een feest.
Andy Kooren
tariq-percussie@bellydancefoundation.nl
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n Houd de dans in ere m
Al 25 jaar draait Laetana mee in de buikdanswereld en in de loop der jaren heeft ze er haar
beroep van kunnen maken. Ze werkte mee aan tv-optredens in binnen- en buitenland, stond in
het voorprogramma van o.a. Mohammed Fouad, Mohamed Mounir en Mostafa Amar en werkte
veel in het buitenland. Tijd om deze buikdanseres te interviewen en haar ervaringen met ons te
laten delen.
Als kind wilde ik al artiest worden en in die zin
is mijn droom echt uitgekomen. Ik ging naar
een Marokkaans feest en zag daar voor het
eerst een buikdanseres. Ze heette Jolanda
Mauro, een Italiaanse. Meteen was ik verliefd
op de dans. Ik wist die avond niet dat deze
dans mijn leven zo zou gaan veranderen. Het
werd voor mij een ommekeer. Bij Jolanda thuis
kreeg ik les en twee jaar later vertrok ik naar
Athene om te dansen.

De tijden waren toen echt anders. Je werd in
het diepe gegooid. Voor een professioneel
kostuum ging ik naar Brussel toe naar een
zaak voor artiestenkleding; andere mogelijkheden waren er niet. Soms bleef ik daar enkele
dagen slapen bij de kleermaakster, totdat mijn
kleding klaar was. Ik moest echt alles zelf
ontdekken, er was geen internet. Via het web
en allerlei moderne communicatiemiddelen kun
je je nu als danseres veel beter voorbereiden
op zoiets. Maar ik kon wel echt mijn ding doen
daar. Als Toros jou nu als danseres wil
hebben, krijg je wel een opleiding, maar die is
erop gericht jou te leren dansen zoals ze jou
willen zien in bijvoorbeeld de Emiraten. Er
wordt je als danseres een stijl aangemeten. Elk
land vereist een eigen stijl; op welke muziek je
danst, hoe je moet dansen, hoe je kostuums er
uit moeten zien (veel bloter) en zelfs je makeup. Niet alleen een impresario heeft het voor
het zeggen. Zelfs het hotel waar je gaat
dansen, kan dat voor jou bepalen.

Niets mooiers dan leven van deze dans
Officieel ben ik in januari 1997 mijn buikdansschool gestart. Sinds die tijd heb ik mij volledig
kunnen wijden aan de dans en daar mijn geld
mee verdiend. Sinds ik een eigen studio heb,
is het natuurlijk wel veel zwaarder geworden.
Je zit met de vaste lasten. Maar toch is er voor
mij niets mooiers dan dat ik kan leven van
deze dans.

In het diepe gegooid
Op mijn 24ste begon ik in Griekenland. Ik trad
daar op in chique Arabische en Griekse
nachtclubs. Toen werkte ik voor een Grieks
impresario. Daarna heb ik een tijdje voor Toros
gewerkt, tot op de dag van vandaag een zeer
vooraanstaande Libanese impresario. Voor
Toros werkte ik in Bahrein en Jordanië. Ik had
het geluk om in hetzelfde hotel op te treden als
Ragheb Alama. Toen wist ik niet wie hij was,
nu ben ik een grote fan van hem.

Ik treed nog steeds veel op, het liefst voor een
Arabisch publiek. Ik heb het idee dat zij meer
waardering hebben voor mijn dans en dat de
muziek hen meer aanspreekt en daar voel ik
me prettig bij. Bij het Nederlands publiek maak
ik gebruik van andere muziek; het moet niet te
gecompliceerd zijn, het moet gevarieerd zijn
qua muziekkeuze en meer uptempo. Bij
Arabisch publiek vind ik het fijn te kiezen voor
liederen met veel gevoel en passie erin. Het
verschil tussen Nederlands en Arabisch
publiek is hun enthousiasme in het meemaken
van de danseres. Tijdens het optreden zie je
dat ze de muziek meer beleven dan
Nederlanders. Nederlanders kijken meer de
kat uit de boom. Ik moet ze ervan overtuigen
dat mijn dans van kwaliteit is, want ze hebben
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toch een bepaald vooroordeel naar mijn
gevoel. Bij Nederlands publiek moet je iets
kiezen waarmee je iedereen tevreden kunt
stellen, zoals het gebruik van ‘props’.

Totaalplaatje
Als ik zelf dans vind ik de entourage heel
belangrijk. Bijvoorbeeld een goede belichting
of een mooi podium. Dit stimuleert me om
beter te dansen. Uitstraling vind ik heel
belangrijk, je manier van communiceren met
het publiek tijdens het dansen, de
opeenvolging van muziekkeuzes, de
tempowisselingen en de verschillende sferen
in de muziek. Ik hecht veel waarde aan het
kostuum. Het gaat me echt om het
totaalplaatje. Momenteel inspireert Orit Maftsir
mij, alles vind ik mooi aan haar; haar
uitstraling, techniek, ze heeft ook het juiste
lichaam in mijn ogen, mooi ronde en volle,
vrouwelijke vormen. Bij veel dansers vind ik
één ding mooi, maar bijna nooit het hele

totaalplaatje. Ik heb privéles gehad van
Asmahan in Caïro. Ik houd van haar vurigheid.
De speciale stijl van Diana Tarkhan als lerares
ligt mij ook. Ze heeft een stijl die sterk
beïnvloed is door ballet, daar houd ik van. Ik
heb veel van haar geleerd.
Ik geef regelmatig workshops in khaleegy,
maar ik vind het heel moeilijk om uit te leggen
waarom juist deze stijl me zo trekt. Het dansen
met de haren, de meeslepende muziek en de
kleine beweginkjes is wat me voornamelijk
aantrekt.

Intens gelukkig
Dansen geeft mij mijn leven, mijzelf zoals ik nu
ben. Het is mijn totale leven geworden. Ik sta
op met deze dans en ga ermee naar bed. Alles
wat ik daarbuiten doe, doe ik vanwege de
dans; de sportschool, de klassieke
balletlessen. De dans brengt mij vreugde als
tijden slecht zijn; ik kan alles vergeten. Op het
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podium ervaar ik echt een intens gelukkig
gevoel. Niet erna of ervoor; als ik er sta en
dans voel ik me het gelukkigst, ik geniet dan zo
enorm. Er is aandacht voor waar ik goed in
ben. Het is zo fijn om jezelf daarin te uiten, ik
voel me dan op en top vrouw en probeer één
te zijn met de muziek, ik geniet van de muziek
en van mezelf. Dat zeg ik ook tegen mijn
leerlingen: “probeer te genieten van je dans,
de muziek en van je vrouwelijkheid”
Toen ik bij de Buikdansbond een gastles gaf,
merkte ik dat ik dat toch wel heel prettig vond,
om mensen van een hoger niveau les te
geven. Ik ben daarom gestart met high-level
lessen. Dat vind ik geweldig, daar kan ik echt
mijn ei in kwijt. Het zijn lessen op een hoger
niveau dan mijn gevorderdengroep, dus voor
mensen die optreden of les geven en inspiratie
nodig hebben. Het is heel fijn te werken met
mensen die al op een hoger niveau dansen.
Dat wil ik in de toekomst meer gaan doen.

Choreografie of improvisatie
Mijn voorkeur voor choreografie of improvisatie
hangt af van de locatie waar mijn optreden
plaatsvindt. In een theater zal ik nooit met een
improvisatie aankomen, maar als ik in zaal
voor een feestavond optreed, zal mijn optreden
uit beide bestaan. Je wilt dan niet teveel
vastzitten aan een choreografie, ik wil meer
interactie kunnen inbouwen op momenten dat
het uitkomt.
In een lessituatie deel ik een choreografie op in
combinaties. Als je die pasjes blijft herhalen,
krijg je het sneller onder de knie en kun je er
steeds een nieuwe laag aan toevoegen; een
arm wat anders, je techniek verfijnder, kijken
op een bepaalde manier en steeds meer rust
krijgen, zodat je ook meer je gevoel erin kunt
leggen. Ik weet dat niet iedereen graag zo
werkt, maar als ik zelf een workshop volg,
merk ik dat ik vaak met anderen achter de
docent aanhol en dan heb ik nooit het gevoel
dat ik echt aan het dansen ben.

Toekomstplannen?
In de toekomst zou ik graag meer in theaters
optreden. Het was goed om het Oriental Mood
Festival te organiseren samen met mijn collega
Ana. Het was echt iets nieuws in mijn

danscarrière en ik vond het fijn om dat eens
mee te maken. Ik heb er veel van geleerd,
maar het vergt enorm veel tijd, werk en
energie. Je doet het eigenlijk omdat je veel van
de dans houdt. Het was fijn om te zien dat
mensen er wat voor over hebben om naar jouw
festival te komen; er kwamen inschrijvingen uit
Italië, Spanje, België en Duitsland. Dit was
voor mij echt een nieuwe ervaring. Ik heb
enorm veel optredens verzorgd, nationaal en
internationaal en eigenlijk alles wel gezien. En
dit ontbrak er nog aan. Een tweede OMF is wel
de bedoeling, maar wanneer het komt weet ik
nog niet. Het hoeft niet ieder jaar te zijn en ik
wil zeker weten dat de timing goed is. Voor nu
ga ik eerst verder met de high-level lessen,
want ik beleef veel plezier aan het lesgeven
aan vergevorderden.

Opleidingen
Er komen steeds meer opleidingen. Ik vind ze
heel goed als theoretische aanvulling en als
verdieping van je dans, maar wie controleert
dit? Een diploma zegt niets over jouw
kwaliteiten als danseres. Niet iedereen is op
hetzelfde moment klaar voor een podium. Voor
sommigen is het zelfs helemaal niet
weggelegd. Zo werkt het niet. Daarmee wil ik
niet zeggen dat alle opleidingen dat
pretenderen, maar er schuilt wel dit gevaar in.
Houd de dans in ere
Jonge danseressen die willen gaan optreden,
zou ik mee willen geven: Zorg ervoor dat je de
dans in ere houdt! Zet geen slechte kwaliteit op
het podium, door bijvoorbeeld te snel te gaan
optreden. We hebben het al zo moeilijk, want
we kampen helaas nog teveel met
vooroordelen. Sommige mensen vinden het
maar een beetje gewiebel; laat ze zien dat dit
een bijzondere kunstvorm is. En laat publiek
zien dat deze bijzondere dans respect verdient
door jouw optreden. Tot op de dag van
vandaag blijf ik zeggen dat mijn vele lessen
klassiek ballet hebben bijgedragen aan mijn
ontwikkeling als danseres. Het verbetert je
dansante stijl, je sierlijkheid, je isolatie, kracht
en techniek. Ik heb hier tot op de dag van
vandaag profijt van en het heeft me de
danseres gemaakt die ik nu ben.
Caroline Nuijts
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n Een gegeven paard…… m
Op de markt is een stortvloed aan instructie-dvd’s te koop, vooral vanuit Amerika. Het is lang
geleden dat ik Amerikaanse instructie-dvd’s heb bekeken en om precies te zijn waren dat nog
video’s van Shareen el Safy. Daar had ik veel aan: nuttige achtergrondinformatie, alles heel to
the point en degelijk uitgelegd, duidelijke links naar de bewegingen en het lichaamsbewustzijn
van de Egyptische danseressen. Hier was overduidelijk een intensieve en jarenlange research
aan vooraf gegaan. Niet alle producenten gaan zo degelijk te werk.
Onlang kreeg ik een dvd van een andere
Amerikaanse danseres (Rania) in handen.
Rania Bossonis (www.raniabellydance.com)
woont in California en heeft deelgenomen aan
de Bellydance Superstars. In haar dvd
“Advanced choreography Modern Egyptian”
ontleedt ze het liedje Ya walla walla van de
Egyptische zanger Hakim.
In het begin van de dvd legt Rania een stukje
van de tekst van het lied uit, waarna ze in
trainingskostuum de hele choreografie danst.
Vervolgens ontrafelt ze de dans in 10
combinaties en doet ze steeds iedere
combinatie voor zonder en met muziek. Dan
worden de combinaties 1 t/m 5 zonder en met
muziek gedanst en volgt ze hetzelfde principe
voor de combinaties 6 t/m 10. Vervolgens
worden er een paar alternatieve combinaties
voor bepaalde stukjes muziek voorgedanst,
danst Rania Ya walla walla in optreedkostuum
en geeft ze in een ander kostuum een toegift
op een trommelsolo.

De nodige kanttekeningen
De didactische opbouw van de dvd is goed en
duidelijk te volgen maar bij het technische,
muzikale en choreografische gehalte van deze
Superstar, die volgens haar website ‘Multiawardwinning’ is en volgens de dvd-hoes ‘one
of the brightest stars of Middle Eastern Dance’,
zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen.
Allereerst is de stijfheid in haar schouders nogal zichtbaar, bij de hipdrops en de shimmies
zelfs pijnlijk. Ik heb menig lichtgevorderde
danseres dit beter zien doen. Het effect op de
hele dans is een zekere houterigheid, omdat er
zo minder energiedoorstroming is van boven
naar beneden en omgekeerd. De hipdrops zijn
consequent net naast de maat en de combinaties zitten soms net wel en soms net niet in de
muziek. Ook in andere delen van het nummer
zit ze er naast. Er is duidelijk voorrang gegeven aan het ‘plaatje’ boven het doen voelen en
laten weergeven van de muziek. Het toppunt is
een combinatie in het midden van de
choreografie die helemaal niets met de muziek
te maken heeft maar lijkt te dienen om Rania’s
lange donkere haren te laten zien. Dit item
komt bijna hilarisch over. Daarnaast mis ik in

haar hele dans de natuurlijke sensualiteit, het
genieten van de dans en het Egyptische
lichaamsbewustzijn. De heupbewegingen lijken
niet aangezet te worden vanuit de heupkom en
de inwendige spiergroepen die daar
aangehecht zijn, maar op typisch Westerse
wijze vanuit de zijkant van het darmbeen en
meer gebaseerd op spierkracht. Ik mis de
weergave van herhalingen in de muziek en
tussen mijn oogharen door zie ik de zoveelste
identiek bewegende danseres zonder eigen
persoonlijkheid. Alsof ze als zoveelste in de rij
door dezelfde fabriek is geproduceerd. De
optredens kwamen mij tamelijk steriel over.
Op het einde is een aantal bloopers te zien
waarin Rania zich verspreekt en enkele keren
haar microfoon verliest; een charmant einde
van de dvd die bij mij grotendeels overkomt als
een snel geproduceerd commercieel product.

Is iedere instructie-dvd per se goed?
Al met al een dvd die leuke combinaties biedt
maar in de American Cabaret-stijl. Het modern
Egyptisch zie ik er nauwelijks in terug, door het
verschil in lichaamsbewustzijn van deze
Amerikaanse danseres als je het vergelijkt met
menig Egyptische danseres, maar ook door de
omgekeerde bewegingen.
Toen ik pas danste en workshops ging volgen
bij gastdocenten dacht ik dat de mensen die al
les gaven en in dezelfde groep stonden naast
een beginner als ik, altijd heel goed zouden
kunnen dansen. Dat bleek tegen te vallen. Niet
iedereen die lesgeeft was per se goed.
Hetzelfde kun je zeggen van instructie dvd’s.
De techniek van Rania is zoals gezegd niet
echt geweldig. Daaruit blijkt dat niet iedere
instructie-dvd gelijk ook goed is en dat je niet
blindelings kunt vertrouwen dat je krijgt wat je
zoekt. Het zegt ook iets over de aanbeveling
‘awardwinning dancer’.
Een gegeven paard kijk je niet in de bek en
daarom was ik zelf wel blij met deze dvd, maar
als ik eerlijk ben had ik ‘m uit mezelf niet
gekocht.
Peter Verzijl
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n 4e editie van de Shimmy Shake m
De Shimmy Shake is een cross-over buikdanswedstrijd. Het is een onderdeel van Liteside dat
jaarlijks diverse culturele evenementen organiseert ter bevordering van culturele
kruisbestuiving. Henca Maduro, bekend van Juize fm en FunX, presenteerde de Shimmy Shake
en de jury bestond uit Erik Kaiel, Marianne Kooren, Tjarda van Straten en Valentina
Lacmanovich. Dit jaar was er een voorronde op 23 januari in Rotterdam en een finale op 14
februari in Amsterdam. Sheila Meijers schreef voor ons een impressie.

Ik was heel benieuwd om naar de Shimmy
Shake te gaan. Ik had de meest vreemde
verhalen gehoord over hoepels, spagaten en
salto's en verwachtte zo ongeveer een circus
te zien. De voorrondes vonden plaats in het
theater Zuidplein in Rotterdam. Ik was extra
vroeg gegaan om een plaatsje te bemachtigen,
maar dat bleek helemaal niet nodig te zijn; ik
schat dat er maar een stuk of 30 toeschouwers
waren. Het was fijn dat je naar hartelust mocht
fotograferen en filmen.

Voorrondes in Rotterdam
Henca verwelkomde iedereen, stelde de jury
aan ons voor en vroeg waar ze op letten:
choreografie, ruimtegebruik, spanningsopbouw, beheersing techniek, originaliteit en
creativiteit, muziekkeuze, kostuumkeuze,
presentatie en uitstraling, en het cross-over
gehalte. De bedoeling was dat iedereen echt
cross-over deed dus niet twee dingen naast
elkaar; geen stukje buikdans en dan een stukje
salsa, maar echt salsabuikdans. Iedereen

kreeg na het optreden feedback, zodat
deelname aan deze wedstrijd ook echt een
groeimogelijkheid bood.
De eerste categorie was solo amateurs en
telde zeven deelnemers. Het waren duidelijk
amateurs die nog minder stabiel dansten,
minder goed de armen gebruikten en iets meer
terughoudend waren dan de gevorderden. De
mixen waren modern, eigenstijl, kung fu,
bollywood, streetdance, ballet, tribal, jazz,
samba en latin met buikdans. Iedereen was
erg gedreven en ook erg creatief; het was
ontzettend leuk om te zien. De gebruikte
muziek was veelal modern en fusionachtig.
Een kandidaat bleek gevorderd te zijn en werd
verplaatst naar de gevorderden categorie.
Lupe, Annelisa en Kristel gingen naar de finale
en hadden dat zeker verdiend.
De tweede categorie was solo gevorderd.
Deze zeven dames waren duidelijk gevorderd,
veel pittiger en nog creatiever. Ik zag de meest
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en persoonlijke coaching te krijgen om hun
dans te verbeteren. Van de dames die hebben
meegedaan hoorde ik dat dat erg goed
bevallen was.
Ik dacht weer in een rustig theater terecht te
komen, maar niets was minder waar. Een dj
was aan het draaien en er waren op een paar
overvolle bankjes na helaas geen zitplaatsen
te vinden. De sfeer was heel anders, veel
feestelijker; als de dj draaide werd er continu
druk op de dansvloer gedanst. Net als bij de
voorrondes was er een kleine bazaar en waren
er lekkere oriëntaalse hapjes en drankjes te
krijgen.
De dag begon met een cross-over latin dans
van Aisa Lafour en de winnares van vorig jaar
Jihane. Jihane had een geweldige uitstraling,
pit en ze zat ook super los in de heupen. Ik kan
me helemaal voorstellen dat ze vorig jaar
gewonnen had, ze stal echt de show.

geweldige stunts, van spagaten tot koprollen,
en nog een heleboel andere geweldige trucjes.
Het was zeer onderhoudend en prachtig om te
zien. Buikdans en moderne dans vond ik
trouwens een verrassend mooie combinatie.
De dames die doorgingen naar de finale waren
Harlemin, Ebony, Sanne Croese en Nina.
De derde categorie was groepen amateurs,
met vier deelnemers. De groepen maakten
vooral grappige dansjes. Olabisi en Fouke &
Jeanet en gingen door naar de finale. De
vierde categorie was groepen gevorderd, met
drie deelnemers. Grappig genoeg gingen alle
drie de groepen, Levania, Holy Pie en La
Mezcla, naar de finale. Voor niets zenuwachtig
geweest, dames.
Ik moet zeggen dat ik het vaak helemaal eens
was met de jury, maar sommige beslissingen
kon ik toch niet helemaal plaatsen. De jury
hield duidelijk niet van buikdanskostuums; die
vonden ze niet origineel genoeg. Ook hadden
ze het steeds over gebrekkig ruimtegebruik,
terwijl het bij sommige dansjes juist mooi was
dat de danseressen niet door de zaal heen
renden.

Finale in Amsterdam
De finale was op 14 februari in de Sugar
Factory in Amsterdam. Alle finalisten kregen
de mogelijkheid om twee workshops te volgen

Daarna kwamen de solo amateurs. Lupe
danste een combinatie van modern dans met
buikdans. De muziek was erg mooi en haar
vogelkostuum ook. Het zag er allemaal
prachtig uit maar helaas soms een beetje
onstabiel. Annelisa (buikdans, tribal, jazz en
eigenstijl) had duidelijk wat opgestoken van de
workshops, haar dans was veel pittiger en
sterker geworden. Kristel deed als derde mee
(buikdans en latin). Haar dans was ook beter
dan de vorige keer. Helaas keek ze af en toe
net wat te onzeker; heel jammer want ze is een
erg leuke en mooie danseres. Annelisa werd
de winnaar van deze categorie.

In de categorie groepen amateurs dansten
eerst Fouke & Jeanet met een stijldansvolksdans cross-over. Ze dansten erg grappig
en zagen er prachtig uit. Helaas ontbrak het
nog een beetje aan originaliteit om het vijf

Raqs wa Risala, nummer 14, maart 2010, blz. 20

minuten spannend te houden. Daarna kwamen
de twee wat jongere dames Olabisi. Zij hadden
ook duidelijk wat opgepikt van de workshops.
Hun dans (cross-over met hiphop en
streetdance) was veel steviger en sterker. Zij
werden ook de winnaars; de jury benadrukte
nog wel dat de kleding echt origineler moest.

Zwarte achtergrond
In de pauze deed Tjarda een dans die helaas
niet uit de verf kwam, omdat ze zwarte kleding
droeg en er een zwarte achtergrond was met
een heleboel mist. Behalve haar armwerk en
dat ze goed ruimtegebruik demonstreerde, kon
ik niet zien wat ze deed.

waren duidelijk beter geworden sinds de
voorrondes. Nina en Ebony wonnen helaas
niets, maar ook zij hebben prachtig gedanst.
Harlemin en Sanne werden beide winnaar van
deze categorie. Grappig vond ik dat een van
de juryleden zei dat het echt niet kon om met
traditioneel buikdansen met je benen open
naar het publiek te zitten, want ik dacht bij
mezelf: 99% van wat ik hier zie kan niet bij
traditioneel buikdansen.
Bij de groep gevorderden begon Levania (tribal
fusion, gothic en jazz) en ik was erg onder de
indruk van hun professionaliteit. De choreo
was goed, de uitstraling was goed, de techniek
was goed, alles klopte. Toch hebben zij niet
gewonnen, maar dat bleek te komen - ik heb
het gevraagd aan een jurylid - doordat de jury
het teveel geposeerd en te weinig dans vond.
De tweede groep was Holy Pie (tribal en
burlesque) met een heel grappig en
sprankelend dansje; ook de kostuums waren
erg mooi. Helaas ontbrak het soms iets aan
synchroniciteit. Ook Le Mezcla (tribal en
flamenco) deed het erg mooi; ze waren goed
op elkaar ingespeeld en erg prachtig om te
zien. Zij werden de winnaar van deze
categorie.
De winnaars mogen meedoen met een
dansfestival in Eindhoven en het Liteside
festival. En ze hebben geldprijzen gewonnen:
€100 voor de solo beginners, €200 voor de
solo gevorderden, €250 voor de groep
beginners en €350 voor de groep gevorderden.
Ik heb mij op beide dagen prima vermaakt en
ben ook blij dat ik het eens zelf heb meegemaakt, na alle wilde verhalen die ik had
gehoord. Als je erheen gaat om traditionele
buikdans te zien, ben je op het verkeerde
adres, maar dat was ook niet de bedoeling.
Het moest duidelijk cross-over zijn, een brug
slaan tussen verschillende (dans)disciplines.

In de categorie solo gevorderd begon Harlemin
met moderne dans cross-over met veel
grondstukken erin. Net als Sanne Croese had
ze leuke trucjes die de dans absoluut een feest
maakten om te zien. Sanne toonde een
enorme veelzijdigheid en plakte modern, ballet
en dancehall naadloos en spectaculair aan
elkaar met spagaten in de lucht en andere
geweldige stunts. Alle dames in deze categorie

Er waren veel talentvolle en gedreven crossover dames te bewonderen en alles was
perfect geregeld voor de deelnemers en de
toeschouwers. Een fijn evenement!
Sheila Meijers
(Foto’s: Rob Thijs)
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n Buikdansen, geloof en genot m
Het is niet allemaal even origineel wat Kaouthar Darmoni zegt over buikdans en de westerse
vrouw en zelf heeft ze het ook al vaker gezegd. Toch was de televisie-uitzending van Het 3e
Testament van 19 januari de moeite van het kijken waard. De uitzending is nog steeds op het
Internet te zien (zie http://derdetestament.ncrv.nl/ncrvgemist/derde-testament-0 ). Een
prachtige inleiding voor een debat tussen buikdanseressen.
Vrouwen hebben het zogenaamde glazen
plafond aan zichzelf te danken: ze hebben het
contact met hun vrouwelijke kracht verloren.
Wat dat betreft kunnen westerse vrouwen iets
leren van de Arabische cultuur, hoe vrouwonvriendelijk die ook is. In deze cultuur begrijpen
de vrouwen dat ze, om carrière te maken, niet
de mannen moeten imiteren, maar hun
vrouwelijkheid moeten gebruiken. Buikdans
kan daarbij helpen. Dat zei de Tunesische
Kaouthar Darmoni in 2005 al tijdens een lezing
in Groningen. Kaouthars uitspraken kregen
destijds veel aandacht in de media.

in één adem. Zo werden ze toch weer heel erg
met elkaar verknoopt en werd het de kijkers
niet duidelijk wat het verschil nu is.
Verder deed Kaouthar uitspraken die ik graag
eens bediscussieerd zou zien door een groep
buikdanseressen. Mij kwamen ze bekend voor,
omdat ik als student neurobiologie veel met het
onderwerp ‘vrouwen in mannenberoepen’
bezig ben geweest en zes jaar lang redacteur
was van het “Tijdschrift vrouwen en
informatica”.

In de eerste aflevering van een nieuwe reeks
van het NCRV-programma Het 3e Testament,
het ‘hedendaags vervolg op de bijbel’, stond
het thema levenslust centraal en gingen de
verhalen over het genieten van het leven. Dr.
Kaouthar Darmoni, docent Media & Cultuur
aan de Universiteit van Amsterdam, houdt zich
bezig met interculturele communicatie. En ze
geeft workshops buikdansen. In onze zakelijke
westerse wereld met de focus op rationaliteit is
volgens Kaouthar grote behoefte aan een
andere kant: die van vrouwelijkheid, van
plezier hebben in je lijf, van schoonheid en
beweging. Privé en op de werkvloer.

“Nederlandse vrouwen durven niet hun
sensualiteit, hun seksualiteit en hun schoonheid te gebruiken. Moslimvrouwen bedekken
hun lichaam, hun schoonheid met sluiers… om
gerespecteerd te worden. In het Nederlandse
bedrijfsleven gebeurt iets dat daarop lijkt.
Vrouwen gebruiken hun vrouwelijkheid niet,
omdat ze bang zijn dan niet serieus genomen
te worden. Zij bedekken zich ook, maar dan
met een onzichtbare sluier”. Volgens Kaouthar
zouden vrouwen juist moeten laten zien dat
sensualiteit en seksualiteit niet onzakelijk zijn.
Zij vindt Neelie Kroes een fantastisch voorbeeld van een vrouwelijke vrouw die een
toppositie heeft bereikt.

Ik kwam zelf de uitzending binnenvallen bij
beelden van een hammam, gemixt met
buikdansbeelden. “Genot is een recht”, hoorde
ik Kaouthar zeggen. “Genieten van jouw
vrouwelijkheid is een geschenk van God”.
Tunesische meisjes leren al jong te genieten
van elkaar, van hun lichaam, hun vrouwelijkheid. In de hammam, in de buikdans.

Zou ik dan als vrouw in de informatica rokken
moeten gaan dragen en de knoopjes van mijn
bloesje wat verder moeten opendoen? Zo
simpel is het vast niet, maar hoe zit het dan
wel? Ik heb in elk geval niets gemerkt van een
positief effect van mijn buikdansen op mijn
carrière. En ik heb trouwens ook nooit mannen
geïmiteerd. Zou Neelie buikdansen?

Intussen kon de kijker genieten van beelden
van een hammam, vol vrouwen in alle soorten
en maten. De ideale plek om jonge meisjes te
laten zien hoe verschillend vrouwen kunnen
zijn en hoe weinig vrouwen aan het moderne
schoonheidsideaal voldoen.

Een echte feministische klassieker is de
uitspraak: “Vrouwen kunnen een andere visie
aan de wereld geven. Het hele financiële
systeem zou anders zijn als meer vrouwen aan
de macht zijn. I’m absolutely, absolutely sure
of that”.

Interessant én irritant vond ik hoe Kaouthar
onderscheid maakte tussen sensualiteit en
seksualiteit, begrippen waar ons buikdanspubliek zo vaak moeite mee heeft. Kaouthar
haalde de twee uit elkaar, waar ik heel blij mee
was, maar in vrijwel elke zin noemde ze beide

Even zelf gaan kijken, dus. Het geheel duurt
nog geen negen minuten en geeft stof voor
boeiende discussies. Lijkt me echt iets voor
een festival.
Judith Scheepstra
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n Ode aan de Buikdans m
Op zaterdag 3 oktober 2009 werd in het danshuis Nitsanim in Den Haag een oriëntaals
dansfestijn georganiseerd door Shahira-Linda. Danshuis Nitsanim huisvest sinds jaar en dag
volksdansgroepen en het leek de leiding leuk om eens een nieuwe dansvorm in huis te halen.
Hieronder een impressie van het feest.
In een interview met een lokale krant vertelt
Shahira-Linda over haar grote passie: de
oriëntaalse dans in al haar verschijningsvormen: “Het brede palet aan stijlen wil ik – omlijst
in een verhaal - aan het publiek presenteren”.

Wendila, die aan de wieg heeft gestaan van de
oriëntaalse dans in Den Haag, danst vanavond
een tsiftetelli (haar lievelingsdans) met live
begeleiding van ‘Captain Corelli’ (Cor Lieverst)
op de bouzouki.
Een tweede tribal fusion wordt gedanst door
Zafira. Zafira danst Turkse Gypsy Style (9/8),
een ritmisch zeer krachtige dans met een dito
guitige oogopslag. De dansgroep Mirage danst
in schitterende kostuums een ingetogen
Armeense hofdans. Prachtig uitgevoerd en de
danseressen worden dan ook beloond met een
groots applaus. Mirage staat onder leiding van
Anusch, die ook stond aangekondigd op de
flyer, maar helaas afwezig was. Zij kreeg het
fantastische aanbod om drie maanden in de
Verenigde Emiraten te gaan dansen. Zo'n
aanbod kan en mag je niet afslaan.

De avond werd bijgewoond door Prof. Dr.
Hassan Khalil van de Academy of Art (Giza,
Egypte) en mevrouw Nurriyya, directeur van de
International Center voor Oriental Dance Art &
Culture (ICODAC) in Brussel. Het publiek werd
door drie gastheren, de sjeiks Ghalib,
Khourchid en Tariq van harte welkom geheten.
Deze sjeiks hebben een reis om de wereld
gemaakt en zijn op zoek naar de meest
engelachtige danseres aller tijden. Zij zitten
voor hun bedoeïenentent, die zij voor deze
gelegenheid extra feestelijk hebben laten
aankleden. Zij zitten relaxed op fleurige zetels
en tussen hen in staat een shisha. Op
kleurrijke oosterse kussens en kleden kunnen
de danseressen zich neervleien. Sjeik Tariq is
de man achter de muziek.
Sena opent de avond in een groen kostuum
met een mooie baladi. Zij wordt gevolgd door
Lady Moonlight met een vrolijke ghawazee.
Ahlem danst een opzwepende Tunesische
folkoredans. Yazila danst ‘An Oriental
Fantasy’. Zo rustig en klein als ze oogt, zo een
enorme wervelwind is zij op het podium,
prachtig in rood kostuum gekleed, met boeiend
vloerwerk. Leila danst vervolgens een
mysterieuze fusion tribal.

Danseres Harlemin is vanavond met Sena
meegekomen. Harlemin is in 2008 Nederlands
Kampioene Bellydance Solo’s Female Adults
(IDO) geworden. Een hele verfijnde, sierlijke
manier van dansen. Erg mooi om te zien! Het
tribal duo Zilltana laten zich inspireren door de
American Tribal Style van Fatchance
Bellydance, the Gypsy Caravan en Bal Anat.
Zij dansen met zwaarden op muziek van Dead
Can Dance.
Het tweede blok wordt geopend door een
optreden van Ahlem en Leila. Zij komen op
met Isiswings en dansen o.a. synchroom op
het nummer Zeina van Mohamed Abdel
Wahab en op muziek van Stars Casino Opera.
We blijven nog even bij de klassieke
Egyptische (film)dans. Lady Moonlight is voor
haar tweede optreden gekleed in een
vintageachtig wit- en goudkleurig lamé
kostuum en zij danst op muziek van Farid El
Atrache. Vervolgens danst Lilia met pois. Pois
zijn gekleurde bolletjes (soms met gekleurde
linten versierd) die je aan je pols bevestigd.
Pois komen oorspronkelijk uit Nieuw Zeeland;
de Maori vrouwen oefenen er dagelijks mee
om hun polsen soepel en sterk te houden. Lilia
heeft er een eigen stijl aan gegeven: bellypoi.
Lien Siwalette heeft vanuit haar Molukse
achtergrond een eclectische dansvorm
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‘bellindonesian’ bedacht. Zij wordt live begeleid
door de groep Tifa. De tifa is het traditionele
trommelinstrument van de Molukken, ooit
gebruikt bij krijgsdansen en als communicatiemiddel tussen verschillende dorpen. De tifa
speelt een belangrijke rol in de Molukse cultuur
in Nederland, ook in die van de tweede en
derde generatie. Sena danst de melaya leff.
Een kokette, speelse dans die vermoedelijk
rond de eeuwwisseling is ontstaan in de haven
van Alexandrië. De danseres draagt kittige
schoentjes met een hakje en gebruikt een
grote sjaal om mee te flaneren, speels te
‘teasen’ of om zedig om te slaan.
Zafira komt wervelend op voor een vrolijke
Libanese dans (Armani El Omr) waar het
publiek gretig op meeklapt. La Dansa Mora,
door Yazila, kenmerkt zich wederom door haar
vurige stijl. Dit keer met een grote rode waaier
laat Yazila de haren van de mensen op de

eerste rij wapperen. Nuriyya (Brussel) sluit het
oriëntaalse danspalet af met een choreografie
op muziek van Farid El Atrache.
Het publiek kan niet anders dan verzuchten dat
ze genoten hebben van zoveel stijlen, zoveel
kleuren, zoveel bonte kostuums. De avond
werd door het publiek omschreven als ‘een
ode aan de buikdans’. Alle danseressen
kregen uit handen van organisator ShahiraLinda een prachtige rode heleconiaplant
aangereikt. De sjeiks en de musici kregen als
dank een orchidee.
Hebben de sjeiks nog een keuze kunnen
maken uit deze 1001 danseressen? Wat denkt
u? Als het aan Shahira-Linda ligt komt er in
2010 een tweede Oriëntaals Palet in danshuis
Nitsanim.
Tetatouïne
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n Agenda m

Workshop met La Lisa

Internationale Vrouwendag

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

Start: Zondag 7 maart 2010 om 13:30 uur
Einde: Zondag 7 maart 2010 om 17:00 uur
Locatie: 't Vuronger Huizen (oude dorp)
Kosten: € 2,50
Website: www.bellywork.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
Voorstelling Shenu
Start: Zaterdag 6 maart 2010 om 20:15 uur
Einde: Zaterdag 6 maart 2010 om 21:15 uur
Locatie: OUTheater, Groningen
Kosten: € 15
Website: www.egyptischedans.nu
Shenu - Klein moment van oneindigheid. Een
voorstelling dans en muziek door Daleel Company:
Mirjam van Huffelen concept, dans, choreografie
Haytham Safia 'ud, composities, muzikale leiding
Hanneke Ramselaar hobo, arrangementen Osama
Mileegi percussie Eva van de Poll cello

Master Classes Creative Choreography and
Performance Artistique
Start: Zondag 7 maart 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 7 maart 2010 om 17:00 uur
Locatie: Amsterdam
Website: www.kaouthar.com

Belly Work organiseert op 7 maart de viering van de
Internationale Vrouwendag. Deze middag biedt de
gelegenheid om ongedwongen kennis te nemen van
verschillende activiteiten en bezigheden. Zo zullen
er verschillende dansworkshops (uiteraard een
buikdansworkshop) worden gegeven, een
kookworkshop en workshops op het gebied van
gezichtsverzorging en loopbaanadvisering. Verder
kunnen er eigengemaakte spulletjes worden
verkocht, en kunnen de bezoekers informatie krijgen
over begrippen als Reiki en Energetische energie.

Ya Salam Festival in Brussel
Start: Vrijdag 12 maart 2010
Einde: Zondag 14 maart 2010
Locatie: Brussel
Website: http://yasalamfestival.webs.com
I am proud to bring old and new friends of the
Oriental dance scene worldwide on stage, under the
stage and art direction of Prof Dr Hassan Khalil from
Cairo: Aziza (USA/Canada) Khaled Mahmoud (EG),
Raed Abdel Ghany, called Raaed el Tanoura, for
the first time in Belgium. I discovered many talented
rising starlets in Oriental Dance, which I like to show
to a wider public, the next generation of dance
artists. And the Cairo based American dancer and
designer Nefertiti. will show us the newest and
hottest bellydance costumes, made by a dancer for
dancers.

Benelux Kampioenschappen Buikdansen
Start: Zondag 14 maart 2010 om 11:00 uur
Einde: Zondag 14 maart 2010 om 15:00 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 5
Website: www.ido-holland.com
Schrijf u nu in!!

Master Classes Creative Choreography and
Performance Artistique
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Nieuwe Cursus MounaMay Buikdansschool, Den
Haag. Vrijblijvende introductieles.

De Godin - vanaf 6 jaar
Start: Zondag 14 maart 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 14 maart 2010 om 17:00 uur
Locatie: Austerlitz (bij Zeist)
Kosten: € 12,50
Website: www.beauforthuis.nl
Laat je betoveren door De Godin. Doe zelf mee aan
een kort buikdansworkshopje, leer een Turks liedje
en ook nog hoe je Egyptische ritmes moet klappen,
en daarmee de danseres in beweging kunt zetten.

Studiedag BBN, Thema Expressie in je dans
Start: Zondag 14 maart 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 14 maart 2010 om 17:00 uur
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31, Utrecht
Kosten: € 40,Website: www.buikdansbond.nl
Op 14 maart a.s. organiseert de BBN
(Buikdansbond Nederland) de tweede studiedag
van dit jaar. Twee topdocenten zullen de workshops
geven op deze voor iedereen toegankelijke
studiedag: Ashra (Dorit Ravid) en Margot Vossen
zullen allebei op hun eigen wijze vorm geven aan
het thema Expressie in je dans. Door verscheidene
docenten naast elkaar zetten die hetzelfde thema
behandelen wil de BBN bijdragen aan verdieping en
vernieuwing in de buikdanskunst. Daarom plannen
wij ook op deze studiedag weer tijd in om docenten
en cursisten na afloop met elkaar in gesprek te
brengen over de inhoud van de workshops.

Voorstelling Shenu
Start: Woensdag 17 maart 2010 om 20:30 uur
Einde: Woensdag 17 maart 2010 om 21:30 uur
Locatie: De Engelenbak, Amsterdam
Kosten: € 13
Website: www.egyptischedans.nu
Shenu - Klein moment van oneindigheid. Een
voorstelling dans en muziek door Daleel Company:
Mirjam van Huffelen concept, dans, choreografie
Haytham Safia 'ud, composities, muzikale leiding
Hanneke Ramselaar hobo, arrangementen Osama
Mileegi percussie Eva van de Poll cello

Voorstelling Shenu
Start: Donderdag 18 maart 2010 om 20:30 uur
Einde: Donderdag 18 maart 2010 om 21:30 uur
Locatie: De Engelenbak, Amsterdam
Kosten: € 13
Website: www.egyptischedans.nu
Zie boven.

International Raqs Congress
Start: Vrijdag 19 maart 2010
Einde: Zondag 21 maart 2010
Locatie: Hilton Brussel
Website: www.raqscongress.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

Gewoonweg het grootste Oriëntaals
dansevenement van Europa, is het IRC eerst en
vooral een leerschool en een ontmoeting tussen
dansenthousiasten en Oriëntaalse culturen.

Workshop Indonesische dans
In deze workshop leer je verschillende technieken
om de meleya te kunnen hanteren en krijg je allerlei
tips en ideeën aangereikt om je repertoire uit te
breiden. 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.

Introductielessen Cursus Buikdans 2010!

Start: Zaterdag 20 maart 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 20 maart 2010 om 15:00 uur
Locatie: Sport en Wellness Center Assen
Kosten: € 30
Website: www.liensiwalette.com
Tijdens deze workshop leer je de fijne
handbewegingen en enkele danspasjes (menare en
lenggang)die je kan gebruiken bij de Orientaalse en
Tribal dans. Sarongs (Indonesische wikkelrok) zijn
verkrijgbaar tijdens de workshop.

Start: Dinsdag 16 maart 2010 om 19:00 uur
Einde: Dinsdag 16 maart 2010 om 20:15 uur
Locatie: Den Haag
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Flamencodans in de Orientaalse- en tribaldans

Voorstelling Shenu

Start: Zaterdag 20 maart 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 20 maart 2010 om 16:00 uur
Locatie: de Korenaere, Bergen op Zoom
Kosten: € 30,00
Website: www.aliyesdance.com

Start: Zaterdag 27 maart 2010 om 20:15 uur
Einde: Zaterdag 27 maart 2010 om 21:15 uur
Locatie: OUTheater, Groningen
Kosten: € 15
Website: www.egyptischedans.nu

Gastdocente Silvy leert de cursisten tijdens de
workshop een aantal bewegingen vanuit de
flamencodans die toepasbaar zijn in de orientaalseen tribal dans

Zie bij 17 maart.

Zondagmiddagcursus Verfijnde Techniek
Start: Zondag 21 maart 2010 om 14:00 uur
Einde: Zondag 11 juli 2010 om 17:00 uur
Locatie: Art House, Woestijgerweg 139 te
Amersfoort (vlakbij de Hubo)
Kosten: € 31
Website: www.bellydanz.com
Wil je je buikdanstechniek verder uitdiepen of leren
hoe je bepaalde bewegingen kunt uitleggen aan je
leerlingen? Zoek je een aanvulling op de
buikdanslessen van je vaste lerares? Dan is er nu
de mogelijkheid om een cursus Verfijnde Techniek
te volgen op 8 zondagmiddagen. Je kunt de
workshops ook afzonderlijk volgen. We besteden
o.a. veel aandacht aan buikbewegingen, kleine
borstisolaties, sierlijke handen en armen en
flitsende combinaties. Data: 21 maart, 11, 25 april,
16, 30 mei, 6, 27 juni, 11 juli.

Introductielessen Cursus Buikdans 2010

Orientaalse Swing Groningen
Start: Zaterdag 10 april 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 11 april 2010 om 01:00 uur
Locatie: Huis"De Beurs", A-Kerkhof 4 te 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! PS! Optredens zijn welkom!

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

Start: Dinsdag 23 maart 2010 om 19:00 uur
Einde: Dinsdag 23 maart 2010 om 20:15 uur
Locatie: Den Haag

Drumsolo`s

Nieuwe Cursus MounaMay Buikdansschool, Den
Haag. Vrijblijvende introductieles.

Workshop en vrijdansavond

Buikdansfeest Zeist
Start: Zaterdag 27 maart 2010
Einde: Zaterdag 27 maart 2010
Locatie: Torenlaantheater, Torenlaan 38, Zeist
Kosten: € 10/12
Website: www.buikdansereskyria.com
Een duurzame wereld, wat is dat? Ervaar de
meeslepende buikdans voorstelling met als thema
'Duurzame Aarde'. Een buikdansfeest met bazar vrijdansen- DJ- fotohoek - henna tatoeages en nog
veel meer! Op dit buikdansfeest zijn spetterende
optredens te zien van o.a. Farouq,Hadyr, Isandria,
Lauri, Ellen, Roos Belinfante, Nansi Beets en Kyria.

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
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Workshops oriëntaalse dans met Magda Kadous

Dans en cultuurreis Turkije

Start: Zondag 25 april 2010 om 11:00 uur
Einde: Zondag 25 april 2010 om 16:00 uur
Locatie: Navragen bij sorayasultan@hotmail.com
Kosten: € 30
Website: http://sorayasultan.come2me.nl

Start: Dinsdag 4 mei 2010
Einde: Zondag 9 mei 2010
Locatie: Istanbul
Kosten: € 570
Website: www.danzadelventreitalia.com

Van 11.00 tot 13.00 uur: Workshop klassiek
oriëntaalse dans Prijs: 30 euro Van 14.00 uur tot
16.00 uur: Workshop Balady Prijs: 30 euro

Zigeunerdag in Istanbul op 6 mei. Turkse zigeuner
(Roma)dans workshop met docenten traditionele
dans en musici uit Istanbul.(3 uren per dag) 2
lezingen. over de Turkse zigeuners en de Islam en
de Turkse vrouw.

Turkish Delight Festival Istanbul
Start: Donderdag 29 april 2010
Einde: Maandag 3 mei 2010
Locatie: Sheraton Hotel, Istanbul, Turkije
Website: www.istanbuldancefestival.com
Come and enjoy this 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 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.

Instanbul Dance Festival
Start: Donderdag 29 april 2010
Einde: Maandag 3 mei 2010
Locatie: Istanbul, Turkije
Website: www.turkishdelightfestival.com
International Belly Dance festival. Join us at Turkish
Delight Festival Featuring the best of Turkey’s
professional dancers with the best of Middle Eastern
Dancers and amazing Masters from around the
world Breathtaking entertainment, dance parties
every night, Master Class workshops Join us on the
open stage dance night.

Bellydance trip Istanbul
Start: Zaterdag 1 mei 2010
Einde: Zaterdag 8 mei 2010
Locatie: Istanbul
Kosten: € 750,-

Voor de 7de keer organiseert buikdansschool
Tineke Rouw uit Groningen deze reis, we hebben
totaal 8 uur les, vlieg (KLM)Transfer,hotel,ontbijt,
priveboot voor 1 middag, incl. €750,-

Dansreis Turkije
Start: Maandag 10 mei 2010
Einde: Maandag 17 mei 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 750.-Website: http://sheherazade-bazaar.nl
Dit jaar is er twee maal een buikdansreis naar
Cappadocie, Turkije. 's morgens worden er
buikdanslessen gegeven door Clara, een
buikdanseres die hier woont en dagelijks optreed
met buikdans en derwisj dans in een folklore show.
's middags zijn er diverse uitstapjes en excursies
zoals wandelingen door het sprookjesachtige
landschap, en 's avonds worden er voorstellingen
bezocht van een folklore avond en derwisj
ceremonie. De prijs is incl. vlucht, lessen, hotel,
excursies, intrees en diners.

Tanz- und Erlebnisreisen in die Turkei
Start: Vrijdag 14 mei 2010
Einde: Zaterdag 22 mei 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 750
Website: www.nejla.de
Dozentin ist Ludfia aus Villingen-Schwennigen. Sie
vermittelt Euch die Tanztechniken, die Euch bisher
noch Probleme bereitet haben. Sie zeigt auch wie
toll und einfach ein Shimmy geht. Einstudiert wird
eine Choreographie mit dem Stück Salamm, Lapaz
al Finale. Und zuletzt zeigt sie uns eine einfache
Methode zu zimbeln. Jede Teilnehmerin erhält von
Ludfia eine CD mit Zimbelmusik. Die Kurse finden
täglich vormittags für 2-3 Stunden statt.

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

Raks Sharki, a night to remember!
Start: Zaterdag 15 mei 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 15 mei 2010 om 22:00 uur
Locatie: Zeeheldentheater Den Haag
Kosten: € 8
Website: www.buikdansschool.nl
Theatervoorstelling "Raks Sharki, a night to
remember" gedanst door danseressen van
buikdansschool Yamina.

Raks Sharki, a night to remember!
Start: Zondag 16 mei 2010 om 15:00 uur
Einde: Zondag 16 mei 2010 om 17:00 uur
Locatie: Zeeheldentheater Den Haag
Kosten: € 8
Website: www.buikdansschool.nl
Zie boven.

Start: Zaterdag 22 mei 2010
Einde: Zondag 30 mei 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 750
Website: www.nejla.de

Baladi Festival in Amsterdam!

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.lievekamp.nl
Bellydance show Esmeralda's Passion II,
temperament & souplesse. Vurige
buikdansvoorstelling door Esmeralda's Studio voor
Orientaalse dans

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
Zie boven.

Alexandra legt in Ihrem Kurs Wert auf
ganzheitlichen Unterricht. Sie bildet sich ständig
weiter, nicht nur in den orientalischen
Tanzrichtungen, sondern auch in westlichen
klassischen und modernen Tänzen wie Ballett,
Contact, Modern Dance (Limon Technik), New
Dance, welche auch in ihre Choreographien mit
einfließen. Täglich wird Alexandra Euch vormittags
2-3 Stunden zu verschiedenen Themen in der
Gruppe unterrichten. Am letzten Abend feiern wir
ein Abschlußfest. Mit einem Auftritt von Alexandra
und allen die gerne mittanzen.

14e International Gipsy Festival 2010

Meer info binnenkort op de site.

Start: Vrijdag 4 juni 2010
Einde: Zondag 6 juni 2010
Locatie: Amsterdam
Website: http://baladifestival.com

Esmeralda's Passion II

Tanz- und Erlebnisreisen in die Turkei

Start: Zondag 30 mei 2010
Einde: Zondag 30 mei 2010
Locatie: Tilburg
Website: www.gipsyfestival.nl

Baladi Festival in Amsterdam

Dans en rondreis Midden en Oost Turkije en
Istanbul
Start: Donderdag 10 juni 2010
Einde: Zondag 20 juni 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 1200
Website: www.buikdans.nl
Deadline 10 mei! Tijdens deze reis zal Dunya 3x2
uur les geven en wordt er minimaal 2x les gegeven
door een Turkse gastdocent. Op één van deze
dagen staat een excursie gepland naar een rozen
en een tufsteen vallei met aansluitend een maaltijd
begeleidt door een zigeunerorkest. Verder is er in
Avanos een zwembad kun je pottenbakken,
paardrijden wandelen. We gaan ook met Rana
Miras Istanbul bekijken. Natuurlijk is er de
mogelijkheid om diverse kostuumateliers te
bezoeken. Op een van de avonden zullen we gaan
genieten van een diner met optredens van
verschillende topdanseressen.
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Orientaalse Swing Groningen

Choreografiecursus oriëntaalse buikdans

Start: Zaterdag 12 juni 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 13 juni 2010 om 01:00 uur
Locatie: Huis"De Beurs", A-Kerkhof 4 te Groningen
Kosten: € 6,Website: http://ainadanst.nl

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

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!

Orientalicious int Bellydance Congress
Start: Vrijdag 18 juni 2010
Einde: Zondag 20 juni 2010
Locatie: Bijlmerpark theater
Website: http://orientalicious.nl

Heb jij ook het gevoel dat je 'altijd hetzelfde doet' als
je danst? Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie, wil
je leren hoe je meer uit de muziek en meer uit jezelf
kunt halen? Dan is deze cursus misschien wat voor
jou. Op 18 oktober begint de nieuwe choreografiecursus van Maaike Prust. 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.

Buikdansreis Egypte

Zouklovers and Aisa Lafour are organizing an
international Bellydance congress in Amsterdam.
We invited world class star teachers like: superstar
of bellydance Jillina from LA, the best male dancer
in the world Tito from Egypt, poetic Mercedes Nieto
from Hungary, passionate Rakiya from Brussels,
Tribal fusion by Uzume, our own Aisa Lafour,
Rachid from Curacao/ holland and many more will
be anounced soon on our website! There will be 3
days of workshops, from the morning untill the
evening! Friday and Saturday there will be gala
shows with our artists. There will be a bazar with the
best Bellydance clothing and accessories.

Shimmy Special "Shimmy's en Accenten"
Start: Zaterdag 10 juli 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 10 juli 2010 om 14:30 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam Oost
Kosten: € 39,Website: www.buikdanslijn.nl/workshops.html

Start: Zondag 19 september 2010
Einde: Vrijdag 1 oktober 2010
Locatie: Egypte
Kosten: € 1.100
Website: www.buikdans.net
Amana Dance Theatre organiseert: ervaringsreis
met kort bezoek aan Caïro, verblijf in Nuweiba(oostkust Sinaï), buikdansworkshops met Vera, 3-daagse
kamelentocht in de woestijn, contact met
Bedoeïenen.

Asli Sharqi Festival
Start: Vrijdag 1 oktober 2010 om 19:00 uur
Einde: Zondag 3 oktober 2010 om 23:00 uur
Locatie: Den Haag
Website: www.aslisharqi.nl
Zet het nu vast in je agenda! Ook dit jaar komt er
weer een Asli Sharqi festival.

Oriental Vibes
Buikdansworkshop voor alle niveaus. Shaheen leert
je nieuwe shimmyvariaties en je verdiept de
shimmytechnieken die je al had. Heupshimmy,
schoudershimmy, Afrikaanse shimmy, bilshimmy,
veershimmy, trill... aan haar shimmy's herken je de
ervaring van een uitgebalanceerde danseres.
Shimmyen is leuk en ontspannend en oneindig
gevarieerd! De diepte in, dus...!

Start: Zaterdag 30 oktober 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 30 oktober 2010 om 23:55 uur
Locatie: Partycentrum 't Hoogh Landt, Kerklaan 3
te Hoogland (Amersfoort)
Kosten: € 10,00
Website: www.eastwestarts.nl
Oriental Vibes, buikdansfeest. Workshop,
vrijdansen, diverse optredens, gezellige bazaar.
Reserveren via kunsten@planet.nl Mannen en
vrouwen welkom.
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