e Raqs wa Risala f
Elektronisch buikdansvakblad voor Nederland en Vlaanderen
Jaargang 3, nummer 16, juli 2010

Colofon
Raqs wa Risala verschijnt 6 x per
jaar. 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, Miet
Bleyen, Laudie Vrancken, Caroline
Nuijts, John Wesseling.
De volgende deadline is 18
augustus.
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.
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.
Het in zijn geheel doormailen van
het pdf bestand en het maken van
printjes voor eigen gebruik zijn
toegestaan.
ISSN: 2210-3074

Voorwoord
In dit zomernummer begeeft Raqs wa Risala zich opnieuw
in Egyptische sferen. Zo vertelt de beroemde Farida Fahmy
ons over haar familie en geeft zij haar visie op buikdans in
Egypte en in het Westen. Ook aandacht voor de veelzijdige
percussionist Hossam Ramzy, van wie de muziek in geen
enkele buikdanscollectie mag onderbreken. Er is een
‘nieuwe Oum Kalthoum’ opgestaan in Egypte. Daar leek
het tenminste op tijdens de opening van het Holland
Festival in Carré. Nederland heeft ook zijn eigen ‘Egyptian
Spirit’. Wie dat is, leest u in dit blad.
Niet alleen naar Egypte maken we een uitstapje, maar ook
naar Bollywood. Naar Bollywood, Kollywood en Tollywood.
Bekijk op het internet ook eens de dansfilmpjes. Filmpjes
met Bollywooddans inspireren me vooral door de grote
groepschoreografieën, de hoogteverschillen (trappen en
balkons) en de verschillende gezichtspunten, bijvoorbeeld
van bovenaf. Ook vind ik de dansende mannen interessant,
omdat ze echt mannelijk, maar niet hoekig dansen.
Peter Verzijl vertelt ons over hoe workshops hem kunnen
inspireren. Hoeveel ervaring je ook hebt, je raakt nooit
uitgeleerd.
Ook in dit nummer weer een interview met één van onze
zilveren danseressen: Jeanine Korrelboom. En tot slot een
artikel over een belangrijk boek dat alle aspecten behandelt
van het maken van een choreografie. Een must, vind ik,
voor iedere buikdansprofessional.
Ik wens iedereen een mooie zomer toe. Rust lekker uit
tijdens de vakantie en geniet van de vele workshops en
festivals.

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.

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.

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.

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

Miet Bleyen
Miet Bleyen studeerde Indologie aan de Universiteit Gent. Ze verdiept zich sinds 1994 in de Indiase
klassieke dans. In 2004 stichtte ze de vereniging Apsara India ( www.apsara-india.be ) om de Indiase
podiumkunsten te promoten. Inmiddels is zij de referentie in België en wordt ze vaak uitgenodigd voor
dansvoorstellingen en workshops. Naast het klassieke repertoire brengt ze ook eigen creaties, steeds
met de klassieke Indiase dans als basis. Ze werkt vanuit verschillende invalshoeken om het westerse
publiek inzicht bij te brengen in de Indiase kunsten. Sinds 2007 wordt ze ook in India uitgenodigd
voor optredens en workshops krijgt ze persaandacht voor haar klassieke en Bollywood performances.

Raqs wa Risala, nummer 16, juli 2010, blz. 2

n Het zilveren jubileum voorbij m
Toen ik als groentje eind jaren ’80 workshops begon te bezoeken was Jeanine Korrelboom er
ook meestal. Naar mijn idee danste ze toen al heel lang. Dat blijkt ook wel uit dit interview met
deze Amsterdamse danseres.
vruchtbaarheidsproblemen. In deze cursussen
leerden vrouwen oefeningen waarmee ze hun
menstruatie en ovulatie beter konden
reguleren. Deze oefeningen zijn gebaseerd op
yogaoefeningen en op bewegingen uit de
buikdans. De oefeningen worden gedaan als
serie op muziek, en daarmee wordt het een
soort dans. Niet zo lang na het Vrouwenfestival
kwam Antonia Pohlker een cursus buikdansen
op het centrum geven. Ik ben daar enthousiast
op ingestapt.
Het heeft een tijdje geduurd voor ik echt
gegrepen werd door de buikdans. In
vergelijking met de Afrikaanse dans voelde ik
me beperkt; in de buikdans moest alles lichter
en eleganter. In de Afrikaanse dans kon ik mijn
ritmes, mijn vuur kwijt, in het begin in de
buikdans niet. Tot ik een video zag van Mona
el Said. Ik zag haar prachtig dansen op
buikdansmuziek en daarna deed zij een
fantastische mix van Afrikaanse en buikdans.
Toen klikte het bij mij en begreep ik dat je de
buikdans een eigen vorm kunt geven. Het fijne
is juist dat je het kunt combineren met andere
dansvormen en dat je kunt improviseren.

Een eigen vorm
Ik dans al mijn hele leven. Ik heb verschillende
dansvormen beoefend: jazzballet, moderne
dans, sacreddance, improvisatiedansen,
enzovoort. Begin jaren ‘80 was ik een druk
beoefenaar van de “(West) Afrikaanse dans”.
In die tijd werd er in Amsterdam een
Vrouwenfestival gehouden waarbij
verschillende workshops werden aangeboden.
Eén van die workshops was Afrikaanse dans,
gegeven door Germaine Acogny, een van de
topdansers/choreografen uit de Afrikaanse
dans. Buikdans was een van de andere
workshops (ik meen gegeven door Wendy
Buonaventura, maar dat weet ik niet zeker). Ze
waren gelijktijdig, dus ik moest kiezen. Ik koos
toen voor de Afrikaanse dans, maar mijn
interesse voor de buikdans was zeker gewekt.
Ik had nog nooit iets aan buikdans gedaan,
maar zette het op mijn lijstje van ‘te doen’.
In die tijd gaf ik op het Vrouwengezondheidscentrum waar ik toen werkte, cursussen voor
vrouwen met menstruatieklachten en

Opbouwen en ontdekken
Dit was denk ik in 1983. Sindsdien ben ik
verslingerd aan de buikdans, hoewel ik
natuurlijk nog wel altijd uitstapjes maak naar
andere dansvormen.
In die tijd was het buikdansen in Nederland
nog echt in een pioniersstadium. Er waren nog
maar weinig docenten. Zelf ging ik vanaf 1984
lesgeven. Daar heb ik veel van geleerd. Verder
was de buikdans erg populair in Duitsland, dus
daar moest je heen als je les wilde hebben van
professionele dansers. In Limburg werd dat als
eerste opgepikt, danseressen daar organiseerden in Maastricht geregeld workshops waar
Egyptische dansers (Zaza Hassan, Magdy el
Leisy, etc) die in Egypte waren opgeleid en nu
in Europa woonden, workshops kwamen
geven.
Maaike Prüst en Paula Marissink zijn begin
jaren ’90 begonnen met de Navel en stichting
Asfura en organiseerden in Utrecht workshops.
De docenten kwamen uit het buitenland, wij
waren het hier nog allemaal aan het opbouwen
en ontdekken. Dat gaf een leuke sfeer. Je
deelde veel met elkaar en kwam elkaar overal
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tegen. Alles was nog zo nieuw en spannend. Ik
was in 1984 in Turkije op vakantie, struinde
daar natuurlijk alles af op zoek naar muziek en
kleding en shows en kwam in mijn speurtocht
een Duitse vrouw tegen die aan buikdans
deed. Dat was zo nieuw en speciaal, we
werden bijna ter plekke vriendinnen. Ik vond
het een leuke, stimulerende tijd.

Buikdans verdedigen
Wel moest je vaak de buikdans ‘verdedigen’ en
uitleggen dat het beeld van danseressen die
alleen maar dansen om mannen op te geilen,
niet klopte. Dat gaf vaak leuke gesprekken,
waarin ik als het even kon altijd probeerde om
meer te vertellen over de buikdans en haar
achtergrond.
De buikdans is veel bekender geworden; dit
soort discussies heb ik zelden meer. Ook de
spanning van het ontdekken van het nieuwe en
onbekende is er niet alleen bij mij af, maar in
de hele buikdanswereld. Dat geeft niet, er zijn
andere dingen voor in de plaats gekomen,
zoals verbreding van het aanbod, en daarmee
ook de mogelijkheid tot verdieping. Als je nu
wilt gaan buikdansen zijn er vrijwel overal
cursussen en workshops te vinden.
Buikdansshows zien, dat blijft nog wel een
probleem. Maar op internet is natuurlijk veel te
vinden. Waar wij het moesten doen met 30
keer gekopieerde videobanden, kun je nu op
internet de hele wereld zien dansen. Het is
toegankelijker en daarmee normaler
geworden. Dat heeft goede en vervelende
kanten. De concurrentie is heviger geworden,
zowel met lesgeven als bij de optredens. Het is
daarom nu moeilijker te starten met een
buikdanscarrière; wij hadden het daarin
makkelijker. Maar wij moesten vaak zelf het
wiel uitvinden. Ik heb eindeloos veel geoefend
met de videobanden, beeldje voor beeldje
afdraaien en nadansen om te weten hoe
bewegingen precies in elkaar zitten en hoe
dansen waren opgebouwd. Dat leer je nu in
workshops of cursussen.

Positief denken over je lichaam
De buikdans heeft op mijn leven veel invloed
gehad. Voor mij is dansen een belangrijke
manier om mij te uiten en de buikdans geeft
mij daar alle gelegenheid toe. Ik dans vrijwel
iedere dag, al is het maar even. Mijn hele
lichaam en wezen zijn doordrenkt met de
bewegingen van de buikdans. Soms is dat
lastig, bijvoorbeeld als ik een andere dansvorm
beoefen. Ik schiet bijna vanzelf in de
buikdansbewegingen. Daarom is het goed voor
mij om ook bezig te blijven met andere
bewegingsvormen.

De buikdans heeft verder een belangrijke rol
gespeeld in mijn lichaamsacceptatie. In de tijd
dat ik met buikdans in aanraking kwam, leed ik
aan een lichte vorm van anorexia. Ik had
vooral moeite met mijn buik en was erg bezig
met steeds verder afvallen om mijn buik weg te
werken. Mede door de buikdans werd ik mij
daar van bewust en langzamerhand kon ik
mijzelf leren accepteren en steeds meer
genieten van mijn lichaam. Dit hele proces
kwam niet alleen door de buikdans, maar de
buikdans heeft er zeker een hele grote rol in
gespeeld. Ook nu, nu ik ouder ben en mijn
lichaam (en mijn buik) de omvang hebben
waar ik vroeger zo bang voor was, kijk ik nog
steeds positief naar mijn lichaam. Ik geniet van
wat ik met mijn lichaam kan doen, hoe mijn
lichaam (en dus ik zelf) zich kan bewegen en
presenteren.

De dans heeft mij geleerd mijn lichaam niet als
apart onderdeel van mijzelf te zien, maar als
integraal deel van wie ik ben. Door het dansen,
het lesgeven, de optredens, heb ik geleerd mij
beter te presenteren en te uiten en dat heeft
mij geholpen een sterke vrouw vol
zelfvertrouwen te worden.

Ik geniet van mijn leven met buikdans
Verder speelt de buikdans nog steeds een
belangrijke rol in hoe ik mijn geld verdien. Ik
werk een deel van de week als freelance
docent NT2 (Nederlands als 2e taal).
Daarnaast bepaalt de (buik)dans mijn leven. Ik
geef nog altijd cursussen en workshops
buikdansen, alleen iets minder dan in de jaren
‘80 en ‘90 ( www.buikdanslesamsterdam.nl ).
Ik geef heel graag les, ik vind alle niveaus
(beginners, gevorderden) interessant. Bij
beginners zie je al snel dat ze de buikdansbewegingen ontdekken en hun lichaam anders
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gaan gebruiken. Gevorderden (sommigen
volgen al 15 jaar les bij mij) vragen van mij dat
ik mijzelf blijf ontwikkelen; dat is heel
stimulerend. Verder heb ik een dansstudio
(Dans en bewegingstudio Lijfwijs,
www.lijfwijs.nl ) waar ik zelf cursussen geef en
die ik verder verhuur aan andere (dans en/of
beweging)docenten die werken in mijn sfeer en
ik heb natuurlijk mijn buikdanswinkel Jeanines
Souk ( www.buikdanswinkel.nl ). Die is
ontstaan halverwege de jaren ‘90 toen ik vaak
naar Egypte ging en cursisten mij vroegen
sjaals en zo mee te nemen. Eerst verkocht ik
de spullen bij mij thuis als ik weer terug was
van een reis, toen 1 keer per maand in mijn
studio en nu heb ik alweer 4 jaar een winkel in
het centrum van Amsterdam, waar ik klanten
krijg vanuit heel Nederland (en daarbuiten).
Het is heerlijk om tussen alle mooie spullen te

zitten. Ik houd ervan om mensen te helpen en
te adviseren om iets moois dat bij hen past uit
te zoeken. Ik vind het ook heel leuk dat ik zo
op de hoogte blijf van wat er speelt in
buikdansend Nederland: welke feesten zijn er,
wie geeft waar les, wat zijn nieuwe
ontwikkelingen en ik ook zelf weer informatie
kan doorgeven. Voor mij is dat ook weer een
beetje de voortzetting van de sfeer uit de
beginjaren van de buikdans in Nederland toen
wij onderling van alles uitwisselden.
Ik geniet van mijn leven waarin de buikdans
een belangrijke rol speelt en ik hoop dat ik
alles wat ik nu doe nog een tijd kan
voortzetten.
Peter Verzijl

Advertentie
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n Bollywood, een dansstijl? m
Film, musical en dans in India
Er wordt wel gezegd dat buikdans in India is ontstaan en door zigeuners naar het MiddenOosten is gebracht. Het hoeft dan niemand te verbazen dat er gelijkenissen zijn tussen
buikdans en Bollywooddans. De overeenkomsten in het bewegingsrepertoire en de kostuums
zijn onmiskenbaar. Toch heeft Bollywooddans een heel andere rol en positie in de
maatschappij. Niet in de laatste plaats door zijn nauwe band met de filmindustrie.
z’n Bollywoods gedaan. Het ziet er plots heel
anders uit. Kenmerkend voor alle filmi-dance
blijft het expressieve, het gegeven dat de dans
het verhaal ondersteunt, en de masala-stijl.

De Indiase filmindustrie
Bollywood is de grootste filmindustrie in de
wereld. Bollywood is de bijnaam van de Hindi
filmindustrie in Mumbai (het vroegere
Bombay), maar daarnaast heeft elke Indiase
staat zijn eigen filmindustrie. De Tamiltalige
filmindustrie heet Kollywood, met als centrum
Chennai in Tamil Nadu, in het zuidoosten van
India. De K staat voor de wijk Kodambakkam
in Chennai. Het is de derde grootste filmindustrie in India, na Bollywood en Tollywood.
Tollywood is de filmindustrie in Andhra
Pradesh in Zuid-India. De T staat voor Telugu,
de officiële taal van deze zuidelijke deelstaat.
De Indiase filmindustrie is vooral gekend voor
haar musicals, maar produceert ook andere
genres, zoals de artmovies, horrorfilms,
misdaadfilms. Denk maar aan de films van
Mira Nair en Satyajit Ray.
De musicalfilms, met veel dans en muziek, zijn
wel het populairst. En telkens opnieuw zien we
diezelfde mix (masala) van Indiase klassieke
dansvormen en volksdans naast allerlei
westerse invloeden. Spreken we dan binnen
elk van deze populaire genres van Bollywood-,
Kollywood- of Tollywooddans? Neen, om
correct te zijn spreken we over ‘filmi-music’ en
‘filmi-dance’, maar elke industrie legt wel zijn
eigen klemtonen. Soms wordt bijvoorbeeld van
een Kollywoodfilm een Bollywood remake
gemaakt. De muziek blijft dezelfde, de teksten
worden naar het Hindi vertaald, maar heel de
setting, kostumering en choreografie wordt op

Kunnen we dus specifiek de term ‘Bollywood’
in de mond nemen als dansstijl? Eigenlijk niet,
want het is de benaming voor de hele filmindustrie uit Bombay/Mumbai, maar toegegeven, het klinkt aantrekkelijker en exotischer
dan filmi-dance. Het is ook zo dat tot nu toe
vooral de musicals uit Bollywood hun weg
buiten het Indiase circuit hebben gevonden. Zo
gek is het dus niet om over Bollywooddans te
spreken. De laatste tijd duiken er zelfs heel
nieuwe hypes op, zoals de Bollyrobics. Je kunt
er niet aan ontsnappen: ‘Bollywood’ is in.

Masala: Indian curry with western spices
De dans in de Indiase film was - althans in de
eerste films - hoofdzakelijk gebaseerd op
Indiase dans, zoals de klassieke Indiase
stijlen, de mujra en volksdans. Naarmate de
invloeden uit het westen groeiden (en die
waren er al vroeg), werden Indiase danselementen gemengd met westerse dansstijlen,
hoewel het niet ongewoon is om westerse pop
en zuiver Indiase klassiek naast elkaar te zien
in dezelfde film, en soms zelfs in één en
dezelfde dans.

Maar vanwaar die ‘masala’, die invloed van het
westen, terwijl India zelf voldoende te bieden
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heeft op gebied van dans en muziek? Voor de
genesis van de Indiase filmmuziek en -dans
met al zijn westerse invloeden moeten we
even terug naar de periode van de stille film.
Ook in India beslisten de bioscoopuitbaters om
voor het witte doek een groepje muzikanten te
plaatsen en lieten ze hen zowel Indiase
instrumenten, als ook westerse instrumenten
spelen, zoals de viool en de klarinet. Dit had
zo’n bijval, dat het een constante werd om de
films van muziek te voorzien, op welk manier
dan ook.
Na het verschijnen van de Hollywoodfilm
‘Melody of Love’ in India in 1929 waren de
Indiase filmregisseurs er als de kippen bij om
Indiase ‘talkies’ te maken. Al in 1931 verschenen maar liefst 23 Hindi films. De eerste talkie
was ‘Alam Ara’, die alom geadverteerd werd
als ‘All talking, Singing and Dancing’. De toon
was gezet. In de eerste talkies waren de
liedjes alleen gebaseerd op klassieke composities en volkse deuntjes. Omdat de Indiase
klassieke muziek te complex leek te zijn,
besloot men om naast westerse instrumenten,
ook westerse muziekgenres te gebruiken,
aangepast voor het Indiase publiek. De
westerse danspasjes deden mee hun intrede.
Vanaf dan was het een race om mee te blijven
met de trends in het westen. Decennium na

decennium volgde de Indiase filmindustrie
nauwgezet de westerse, vooral Amerikaanse
filmindustrie, en dit niet alleen op technisch
gebied, maar ook wat betreft muziek, dans,
mode, inclusief de haarsnit. Om het meest
extreme even te noemen: er zijn films waar de
Indiase dames de minirok, sexy badpakken en
de sigaret of zelfs een joint niet schuwen, met
de camera’s filmend vanuit een perspectief dat
de kijker niet onberoerd zou laten. Dans met
wild schuddende boezems en andere
lichaamsdelen: het kon allemaal. De westerse
psychedelica zien er vaak flets en burgerlijk uit
in vergelijking met de Bollywoodversies. We
hebben het dan wel over de extreme
voorbeelden uit de jaren zestig die vaak een
‘aldults only’ label kregen. De ‘Bollywood a Go
Go’ clipjes op YouTube liegen er niet om.
Terug naar normaler: meer bescheiden maar
wel hip is de film 'Gumnaam' met de hit ‘Jan
Pahechan ho’ (1965) waarin de typische
westerse sixties stijl niet te ontkennen valt.
Kenmerkend voor de jaren vijftig was de
invloed van de film noir op de thema’s, en ook
de populariteit van films over courtisanes met
de kenmerkende mujra, de dansstijl van de
historische Noord-Indiase courtisanes, een stijl
die vanaf dan ook zijn invloed bleef uitoefenen.
Een andere ‘must have seen’ zijn de ‘Indian
Beatles’. Ook de jaren zeventig leverden leuke
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beelden op met als topper de hilarische
Bollywood filmadaptatie van The Buggles in de
film ‘Disco dancer’, een must om te zien. Een
recenter herkenbaar deuntje – voor de jongere
generatie onder de lezers - is ‘Pretty Woman’
uit de film ‘Kal Ho Na Ho, waarin naast breakdansers en andere westerse dansers zelfs een
Gospelkoor z’n beste beentjes voorzet en
vrolijk met de armen mee zwaait. Het is maar
een greep uit het rijke aanbod, want echt, alles
kan! Als je een keer spontaan flamenco begint
te dansen op Bollywoodmuziek, of Griekse
sirtaki, schrik dan niet: het ligt echt niet aan
jou! Alles wat uit het westen komt, is goed
genoeg om The Bollywoodcurry te parfumeren.
Daarnaast blijven de typische Indiase dansstijlen een belangrijke rol spelen: of het nu zuiver
klassiek, semi-klassiek, folklore of wat dan ook
is, de Indiërs blijven gehecht aan hun eigen
culturele erfgoed. Elke Indiase staat heeft zijn
eigen filmindustrie én zijn eigen klassieke en
folklore dansstijlen. Een goede Bollywood
acteur of actrice heeft niet zelden een Indiaas
klassieke dansopleiding achter de rug.
De introductie van de klank in de vroege jaren
dertig markeerde dus het begin van een nieuw
tijdperk, waaruit een ongekende gekte voor
Hindi film over met muziek en dans geïllustreerde liefdesgeschiedenissen ontstond, die
ondertussen al meer dan 70 jaar stand houdt.
De aanhoudende Indiase obsessie voor
musicals werd in de loop der tijden weliswaar
vaak op hoongelach onthaald, maar hij heeft
zich daarmee ook een typische identiteit
aangemeten, die absoluut uniek te noemen is
en die nu mee de populariteit van deze films

verklaart.

En de mannen?
De acteurs in Bollywoodmusicals zijn vaak
populairder dan actrices. Een goed voorbeeld
hiervan is megaster Shah Rukh Khan. Het is
dus vreemd dat, als er in België over
Bollywood(-dans) wordt gesproken of
geschreven, de rol van de man vaak wordt
geminimaliseerd. Een goede acteur, of het nu
een man of een vrouw is, moet kunnen
acteren, snel teksten in kunnen studeren (wat
niet verwonderlijk is als je de productiecijfers in
acht neemt) en uiteraard zeer goed kunnen
dansen. Dus ook de mannen moeten
uitstekende dansers zijn met een enorm
uithoudingsvermogen. Beschik je niet over al
deze competenties, dan maak je het niet in
eender welk van de Indiase filmcentra. Zingen
hoef je niet te kunnen; de liedjes in de films
worden vrijwel steevast door iemand anders
gezongen en door de acteurs geplaybackt.
Leuke en goede voorbeelden van uitstekend
mannelijk danstalent zijn de filmclips ‘Mukkala’
en ‘Urvasi’ uit de film "Kadhalan" (Kollywoodfilm), uiteraard te vinden op YouTube. Maak
eerst je lachspieren even warm voor je de clips
bekijkt. Je kunt maar gewaarschuwd zijn.
Miet Bleyen
Dit artikel verscheen eerder op Danspunt.be
( www.danspunt.be ). Daar vind je ook de geciteerde filmfragmenten, hoewel een paar clips al zijn
verdwenen.
De stills zijn afkomstig uit de films Lagaan (2001),
Dil Se (1998), Devdas (2002) en Monsoon Wedding
(2001).
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n Checklist voor choreografen m
Kun je als buikdanseres iets leren van een boek uit 1958? Dat kan als het gaat over het boek
“The Art of Making Dances” van Doris Humphrey. Alle aspecten van het maken van een
dansvoorstelling komen aan de orde. Eén hoofdstuk bevat daarvoor een waardevolle checklist.
Regelmatig bekijk ik in een boekhandel of
antiquariaat een interessant dansboek, maar
als er al iets over oriëntaalse dans in staat, dan
is het steevast een dans uit het Verre Oosten.
Bij het boek van Doris Humphrey (1895-1958)
maakt dat allemaal niet uit.

blad moeten opnemen. Hieronder enkele
highlights en wat uitgebreider aandacht voor
de checklist.
Het boek besteedt aandacht aan het thema
van een voorstelling, aan de vorm en het ontwerp, aan dynamiek, contrast, communicatie
met het publiek, ritme, motivatie en gebaren,
aan begeleidende teksten in het programma,
de muziek, de aankleding van het podium en
aan rekwisieten. Kortom, aan choreografie in
de ruimste betekenis van het woord. Maar
bijvoorbeeld ook aan de positie van de
moderne dans binnen het geheel der kunsten.

Vak apart
Het lijkt een open deur, maar blijkbaar moet
het gezegd worden. Choreograferen is een vak
apart. Er zijn veel meer goede dansers in de
wereld dan goede choreografen. Choreografie
is iets dat je volgens Humphrey kunt leren,
maar soms heeft zelfs een uitstekende
danseres er gewoon geen aanleg voor. Er is
natuurlijk een grote kans dat dit ook geldt voor
buikdans. Dat biedt perspectief voor de
mensen die zich in choreografie willen
specialiseren, maar ook voor de buikdanswereld als geheel. Goede voorstellingen
verbeteren immers het imago van de dans en
daardoor de reputatie van ons allemaal.

Boek voor dansdocenten
“The Art of Making Dances” is een goed en
goed geschreven boek over moderne dans,
dat op een enkele passage na nog steeds
relevant is, ook voor wie zich bezighoudt met
oriëntaalse dans. Het kan gebruikt worden als
studieboek of als lesboek voor dansdocenten.
Aan het einde van elk hoofdstuk staan opdrachten waarmee je de behandelde stof kunt
toepassen. Daarnaast is het hele boek gelardeerd met ervaringen over wat de gemiddelde
dansstudent snel en minder snel zal oppakken.

Verrassend
Een onderwerp waar ik zelf nog nauwelijks
over had nagedacht, is de lay-out van het
danspodium. Humphrey onderscheidt zeven
‘sterkere’ en zes ‘zwakkere’ plaatsen op het
podium. Waar je danst, heeft invloed op het
effect van je dans. Sterke plekken zijn de vier
hoekpunten, twee voor en twee achter, het
exacte midden van het podium, midden achter
en midden voor. De beste ‘paden’ om op te
dansen zijn de beide diagonalen, van linksachter naar rechtsvoor en van rechtsachter
naar linksvoor en het pad door het midden.
Kies je een ander pad dan heeft dat gevolgen.
De beste manier om erachter te komen wat
voor gevolgen dat zijn, is om ermee te
experimenteren.

Het is niet mijn bedoeling om een uitgebreide
recensie te schrijven. Om recht te doen aan dit
standaardwerk, volgens de uitgever “Perhaps
the most important book on choreography ever
published”, zou je het eigenlijk integraal in dit

De checklist
“Na vijf decennia lang de gelegenheid te
hebben gehad om veel fouten te maken met
choreografie en ook anderen fouten te zien
maken, heb ik een korte checklist gemaakt

Raqs wa Risala, nummer 16, juli 2010, blz. 9

Doris Humphrey (rechts) in haar jonge jaren, samen met Ruth St. Denis (midden), Edna Malone en Betty Horst (1918)

voor choreografen”. Aldus Doris Humphrey.
Van de elf punten in deze checklist uit 1958
zijn er tien relevant voor hedendaagse
professionals in de oriëntaalse dans:
Symmetrie is levenloos;
Tweedimensionaal ontwerp is levenloos;
Het oog is sneller dan het oor;
Bewegingen zien er op het podium
langzamer en zwakker uit;
Alle dansen zijn te lang;
Monotonie is fataal, zoek naar contrast;
Wees geen slaaf van de muziek, maar
vermink hem niet;
Luister naar deskundig advies, wees niet
arrogant;
Een goed einde is veertig procent van de
dans;
Bewaar het einde niet tot het einde.

Doris Humphrey het met mij eens is. Vrij
vertaald zegt zij hierover: “Symmetrie
suggereert rust, stabiliteit, een passieloze
toestand van vóór de beweging begint of nadat
hij is opgehouden. Beginnende choreografen
maken vaak de fout om teveel symmetrische
vormen, poses en bewegingen te gebruiken en
dat is niet alleen naïef en fantasieloos, maar
ook erg saai”.

Symmetrie is levenloos
Bij buikdansvoorstellingen, en dan vooral bij
groepsoptredens, zie ik veel symmetrie: drie
danseressen in een V of een gelijkzijdige
driehoek, groepen die keurig symmetrisch over
het podium zijn verdeeld, twee even grote
groepen tegenover elkaar. “Doe eens iets
anders!” denk ik dan en het doet me deugd dat

Het oog is sneller dan het oor
Het menselijke oog is veel verder geëvolueerd
dan het menselijke oor. Het oog kan snel
complexe patronen onderscheiden en
onthouden. Dat heeft tot gevolg dat het oog
zich ook sneller verveelt. Het beeld van de
dans moet daarom meer afwisseling hebben
dan nodig is voor de muziek alleen.

Tweedimensionaal ontwerp is levenloos
Dansers zijn geen platte wezens, dus er is
geen enkele reden om platte choreografieën te
maken. Als afwisseling kan het leuk zijn om
eens een tweedimensionaal stukje dans in te
lassen, bijvoorbeeld als je refereert aan de
oude Egyptenaren, maar nooit als er emotie in
het spel is. Die komt in een plat ontwerp niet
goed over.

Raqs wa Risala, nummer 16, juli 2010, blz. 10

Beweging op het podium
Bewegingen zien er op het podium altijd langzamer en zwakker uit dan in een studio. De
afstand tot het publiek is groter en de ruimte
voor de dansers ook. Zowel het vloeroppervlak
als de ruimte daarboven. Daar moet je bij het
maken van je choreografie rekening mee
houden. In de studio moet alles net even
sneller, dynamischer en groter zijn dan je van
nature zou doen. Ook hier geldt weer dat je
eigenlijk naar het theater zou moeten gaan en
in de zaal gaan zitten om met eigen ogen te
zien wat het publiek te zien krijgt. Dan merk je
ook dat je op een afstand veel beter het geheel
overziet en daardoor ook eventuele onregelmatigheden ontdekt die je op korte afstand niet
had opgemerkt. Foutjes waarvan je juist dacht
dat die op een grotere afstand niet te zien zijn.
Alle dansen zijn te lang
Of het nu gaat om ballet, werelddans, moderne
dans of jazzdans. Vrijwel altijd zou een voorstelling erop vooruitgaan als hij werd ingekort
en gecomprimeerd. Iedereen schijnt een te
lange voorstelling te kunnen herkennen,
behalve de choreograaf. En dat geldt dus ook
voor het publiek. Vreemd genoeg schijnt het
risico dat de kijker zich gaat vervelen in de
praktijk choreografen niet af te schrikken.
Wil je een langere voorstelling maken, dan heb
je meer materiaal nodig, meer intensiteit en
meer vindingrijkheid. De voorstelling moet
rijker worden om de tijd die je hem wilt laten
duren tot ieders tevredenheid te vullen.

Monotonie is fataal, zoek naar contrast
De meeste mensen hebben een relatief
beperkt repertoire als het gaat om de manier
waarop ze bewegen. Sommige mensen zijn
snel en rusteloos, anderen gematigd en kalm.
Een choreograaf moet bij het maken van een
dans buiten zijn eigen natuurlijke grenzen
treden. Een dans wordt saai als het tempo de
hele tijd hetzelfde is; hele trage en heel snelle
tempi zijn opwindender, omdat ze verder
afstaan van het dagelijkse leven. De kunst is
om, ondanks je eigen voorkeuren, de
verschillende tempi af te wisselen.
Geen slaaf, geen slachter
De relatie tussen muziek en moderne dans is
volgens mij een iets andere dan die tussen
muziek en buikdans. Als ik Humphrey mag
geloven kies je een muziekstuk op het moment
dat je een redelijk uitgewerkt idee hebt over
wat je wilt met je dans. In de buikdanspraktijk
lijkt vaker het muziekstuk leidend.

Het is niet voldoende om alleen te dansen op
de muziek, de muziek te volgen met beweging.
De dans moet iets toevoegen, anders kun je
hem net zo goed helemaal achterwege laten.
Het is daarbij geen probleem als je de muziek
een beetje aanpast aan de dans die je voor
ogen hebt, maar hem helemaal verminken is
niet de bedoeling. Humphrey pleit ervoor dat je
als choreograaf een diepgaande kennis hebt
van de muziek die je gebruikt, achtergronden,
stijlen, geschiedenis en betekenis, en dat je de
muziek respecteert. Dat geldt natuurlijk net zo
goed voor oriëntaalse dans.

Luister naar deskundig advies
Het duurt gemiddeld tien jaar om een danser
op te leiden en vijftien jaar voor een choreograaf. Dat geldt voor moderne dans, maar
waarschijnlijk ook voor oriëntaalse dans. Denk
dus niet te snel dat je het allemaal wel weet.
Het kan nooit kwaad om af en toe advies te
vragen aan mensen met meer kennis en
ervaring en ook naar dat advies te luisteren.
Twee keer het einde
“De eerste klap is een daalder waard”. “Een
goed begin is het halve werk”. Uitdrukkingen
die in elk geval niet gelden voor dans. Een
uitstekend dansoptreden met een zwak einde
zal in de herinnering achterblijven als een
zwak optreden. Zorg dus voor een sterk einde;
een verrassend einde is het beste. En wacht
niet met nadenken over het slot van je dans tot
je de hele rest van je choreografie klaar en
ingestudeerd hebt. We weten allemaal hoe het
gaat: we hebben de neiging om relatief lang
met het begin van onze dans bezig te zijn en
hem van het begin tot het einde te willen
instuderen. Door tijdgebrek blijft er dan altijd te
weinig tijd over om ons echt over een goed slot
te buigen. Humphrey raadt ons aan om met
het slot te beginnen als we zo’n beetje
halverwege de dans zijn aangeland.
Verder verkennen
Het zal duidelijk zijn dat ik iedereen die ook
maar in de verste verte overweegt om zelf een
voorstelling in elkaar te zetten, aanraad om
“The Art of Making Dances” te lezen.
Zo te zien is het boek nooit in het Nederlands
vertaald. Voor ons hoeft dat geen probleem te
zijn, want de Engelse versie is goed te lezen
en is ook nog steeds te koop. Op Amazon.com
kun je een exemplaar van de paperback versie
inkijken.
Judith Scheepstra
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n Farida Fahmy: kunde, kennis en klasse m
Tijdens mijn jaarlijkse trip naar Egypte bezocht ik in april dit jaar levende legende Farida
Fahmy. In haar ruime appartement in Zamalek besef ik eigenlijk pas hoe bijzonder het is, dat ik
bij haar op de bank zit. Zij is waarschijnlijk de danseres die in Egypte het meeste respect
geniet. Samen met haar danspartner en choreograaf Mahmoud Reda en aanverwanten heeft zij
de Egyptische folklore op het podium gebracht en daarmee een enorme invloed gehad op de
oriëntaalse dans van nu. De leden van de Reda Troupe en dansers van groepen die de Reda
Troupe kopieerden zijn de wereld in getrokken en hebben de oriëntaalse dans voorzien van
Mahmoud Reda’s interpretatie van de Egyptische folkloredansen, de door hem ontwikkelde
bewegingen, passencombinaties en ruimtegebruik. De uitvoering van zijn ideeën door Farida
voegden daar nog een extra dimensie aan toe. Farida hoef ik niet veel te vragen, zij heeft aan
een woord genoeg om haar verhaal te vertellen. Wat een fijn mens!

Carrière
“Mijn vader was een bijzondere professor. Hij
vond het leuk om op geheel eigen wijze les te
geven. Zijn studenten waren gek op hem en ik
ook, net als op dansen. Ik was altijd aan het
dansen. Zijn goedkeuring en steun waren zeer
belangrijk voor mij. Het was in de jaren 50/60
niet gebruikelijk dat een vrouw voor een
danscarrière koos, maar mijn vader heeft altijd
achter mij en ons allemaal gestaan”. Boven
Farida hangt een groot portret van haar vader.
De Reda Troupe was een soort familiebedrijf.
Mahmoud Reda, die met de zus van Farida
trouwde, bracht de inspiratie en zijn choreografische talent. Ali Reda, de broer van

Mahmoud, met wie Farida trouwde was zelf
danser, maar koos voor een carrière achter de
schermen. Hij wist de juiste mensen bij elkaar
te brengen, zoals Ali Ismail die de muziek
componeerde. De moeder van Farida
produceerde de kostuums - Farida ontwerpt
tegenwoordig ook kostuums, de tekeningen
liggen op de bank naast me - en haar vader
stond hen met raad en daad bij. Doordat de
kern echt een familie was, waren hun
activiteiten in de ogen van de Egyptenaren
respectabel. Met een aantal van de groep
heeft Farida nog steeds contact.
“Het succes had alles te maken met de juiste
timing. Het was de Egyptische renaissance.
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Kunst floreerde in Egypte, er waren veel
kunstenaars in verschillende disciplines
succesvol en er was een gevoel van trots. Een
mooie tijd”.

Mahmoud Reda
“De dansen van danser en choreograaf
Mahmoud Reda zijn geïnspireerd op Egyptische dans en muziek. Hij deed onderzoek in
alle regio’s en legde muziek, passen en
kostuums vast. In zijn vertaling blijft de
essentie en het temperament van de stijl
behouden, ondanks de theatrale vorm die het
kreeg voor het podium. Het was voor die tijd
vernieuwend en écht, en het kwam allemaal
samen op het juiste moment. In de generaties
na ons is de Egyptische navolging er niet beter
op geworden. Er is geen nieuwe choreograaf
gekomen die het erfgoed van de Reda Troupe
heeft doorontwikkeld. De huidige kwaliteit van
de groep is niet best. Daarentegen zijn er
elders op de wereld, en daar ben ik blij mee,
docenten en dansgroepen, die proberen het
erfgoed van de Reda Troupe met aandacht en
respect levend te houden. Westerse vrouwen
zijn slim. Zij zijn zich bewust van de waarde
van grondleggers en gaan terug naar de
roots”.
Danskwaliteit
“Er is een groot verschil tussen Egyptische en
Westerse danseressen. Egyptische danseressen doen geen 250 stapjes, zij dansen sterk,
niet agressief en houden hun energie binnen.
Ze hebben een enorme kracht en dat zit in hun
lichaamstaal, houding, temperament, uitstraling, hoe ze zichzelf dragen, hun gebaren en
blikken. Zij gebruiken meer hun rechter
hersenhelft, terwijl Westerse danseressen
voornamelijk hun linker hersenhelft gebruiken.
Technisch zie ik veel danseressen op goed
niveau, maar waar het uiteindelijk om gaat is
hoe je de bewegingen uitvoert; wat je erin legt,
je timing, de afwerking, de mimiek, etc. Dat
maakt ook het verschil tussen muzikanten,
zangers en acteurs”. Farida noemt Meryl
Streep als goed voorbeeld. “Waarom is Oum
Kalthoum nog steeds zo populair? Vooral om
wat zij in de tekst en de muziek legt, dat is
waarom mensen geraakt worden. Het publiek
waardeert mij ook vooral om hoe ik danste.
Mahmoud bepaalde wat er gedaan werd en ik
had een blind vertrouwen in hem. De enige
ruimte die ik had was in de uitvoering en daar
probeerde ik alles uit te halen. In het dagelijkse
leven was ik bescheiden, timide zelfs, maar op
het podium kwam er iets bijzonders in me
boven. Intussen choreografeer ik zelf, omdat ik
vind dat ik daar nu de ervaring voor heb. Het
succes dat we hadden had alles te maken met

de chemie. Als Mahmoud een idee had en het
wilde uitleggen, snapte ik vaak al voor hij een
woord gesproken had, waar hij naar toe wilde”.

Fusion en vernieuwing
“Oriëntaalse dans is de dans van de mensen
van het volk; levendig, rijk en altijd in
ontwikkeling. Soms ontwikkelt de dans zich
van binnenuit, want de dans heeft een eigen
leven. Deze dansvorm geeft ook ruimte aan
vernieuwing. Maar de vernieuwingen die nu
gaande zijn, zijn niet altijd organisch. Fusion
kan mooi zijn, maar ik zie ook heel veel
‘confusion’. Mijn meetlat hiervoor is simpel: als
het me pakt of raakt is het goed. En belangrijk
is, dat bewegingsstijlen bij elkaar passen. Zo
vind ik ballet en oriëntaalse dans niet goed
mengen, omdat de energie in de dansen bijna
tegengesteld is. Als een fusion spontaan en
organisch lijkt is het mooi”.

“Groepen die met een choreografie ‘spontaan’
lijken te dansen, vind ik heerlijk om naar te
kijken. De dans heeft improvisatie nodig om te
kunnen vernieuwen. Er zit altijd beweging in
het vocabulaire, met één kanttekening: je kunt
pas improviseren als je kunt dansen en de stijl
beheerst. De danseressen van nu zitten vast in
een soort assemblagelijn. Iedereen wordt in
een soort mal geperst: een entree en finale,
met daartussenin een lied, een tabla solo, veel
shimmies en zo rolt iedereen van de band.
Tegenwoordig zijn drumsolo’s een Olympische
oefening: hard en berekenend. De shimmies
vormen de Olympische marathon: hoe langer
en hoe meer, hoe beter. Ooit heb ik een prach-
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tige drumsolo gezien van Houda Shemsedine
in de sportclub waar we altijd samenkwamen.
Driekwart was improvisatie, maar zo boeiend
door de interactie met de tablaspeler en de
inspiratie van het moment; dat heb ik nooit
meer zo gezien. Het wordt echt tijd voor iets
nieuws, en daarvoor moeten danseressen met
kwaliteit zichzelf eens goed onder de loep
nemen”.

Moeilijke tijd
“Danseressen hebben het op dit moment niet
gemakkelijk. De productie van goede muziek is
beperkt, er is weinig keuze. Docenten zijn vaak
niet goed onderlegd en veel wordt bepaald
door massaproductie, zowel in de muziek, de
kostuums als in grote festivals. Toch zijn de
festivals een noodzakelijk kwaad. Er zijn
steeds minder mogelijkheden om op te treden
en de festivals bieden die mogelijkheid. Helaas
zijn de wedstrijden die in al die festivals
georganiseerd worden geen succes. Dans is
vrolijkheid en schoonheid met elkaar delen; het
moet een feest zijn. De wedstrijden zijn alles
behalve feest: het bevordert woede en
frustratie. Toen ik jong was deed ik aan
wedstrijdzwemmen en wat ik daar zelf heb
ervaren zie ik nu in de buikdanscompetities.
De competities zijn alleen bedoeld om de cv’s
uit te breiden. Daarbij is een zwemtijd te
meten, maar hoe vergelijk je appels met
peren? We hebben geen paradigma’s. Ik heb
in Moskou een wedstrijd met eindeloos veel
dansers meegemaakt, waar de lucht zo zwaar
was dat je erin kon snijden! Verder wordt er
een politiek spel onder dansers en docenten
gespeeld via de festivals: als ik jou uitnodig,
nodig je dan mij uit? En zo hangt (helaas) het
hele circuit aan elkaar”.
Mooiste momenten?
“Als leerlingen na een workshop naar me toe
komen en hun waardering uitspreken voor wat
ik ze probeer mee te geven. Dat vind ik mooie
momenten”.

Kern en periferie
“Iedereen wil tegenwoordig als Dina zijn.
Danseressen doen haar na en leren de
buitenkant, maar vergeten dat het alleen kan
gaan kloppen als je ook de binnenkant
beheerst. Ze beginnen te veel in de periferie
en te weinig in de kern. Het probleem is dat je
met deze werkwijze de dingen niet goed
aanleert en het is altijd moeilijker om fouten af
te leren dan iets opnieuw leren. De kern wordt
te vaak vergeten. Onze dans is een personificatie van de muziek. De danseres vertelt
haar verhaal met en over de muziek en dan is
alleen de buitenkant niet genoeg”.

Farida Fahmy zal tijdens de tweede editie van
Asli Sharqi op 2 en 3 oktober workshops
verzorgen en haar verhaal en visie delen met
geïnteresseerden. Meer informatie daarover is
te zijner tijd te vinden op www.aslisharqi.nl
Laudie Vrancken (Ahlem)
Bronnen:
Daughter of Egypt, Farida Fahmy and the Reda
Troupe, Marjorie A. Francken, 2001, ISBN 0931539-24-2
Dancing is my life, Farida Fahmy & Mahmoud Reda,
Bibliotheca Alexandrina/Maestro Sherif Mohie Eldin,
2009, ISBN 978-977-452-168-3
Website: www.faridafahmy.com
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n Inspiratie door workshops m
Als ik een workshop bezoek is dat meestal van een docent(e) waarvan ik iets hoop te leren. Of
het een bekende of beroemde docent is maakt me niets uit: ik heb de meest fantastische
dingen geleerd bij docenten die niet bekend zijn. Maar wat blijft er hangen van wat je geleerd
hebt? Is het geleerde ook op een andere manier te vangen dan met een aantal nieuwe pasjes
naar huis gaan? Kan ik er ook iets van leren om mijn eigen lessen en workshops beter te
maken? Naar aanleiding van een bezoek aan workshops van respectievelijk Magda Kadous en
Elena Lentini zal ik dit proberen te omschrijven.

Workshop met Magda Kadous
De in Düsseldorf woonachtige Magda Kadous
was zondag 25 april te gast in de kleine maar
gastvrijheid ademende Rotterdamse studio van
Soraya Sultan. Het thema Baladi stond op het
programma. Altijd interessant om dit door een
geboortige Egyptische onderwezen te krijgen,
want hoe brengt zij deze super-Egyptische
dans die veelal door westerse danseressen
gegeven wordt? Kan ze iets toevoegen?
Magda gaf in de workshop een aantal
bewegingscombinaties binnen enkele Baladiliedjes. Goed in het ritme zoals het een
Egyptische betaamt, maar slordig in de
muzikale zinnen gezet en regelmatig over de
zinnen heen. En dan moet je zo’n analyserend
type zijn als ik, met oren op steeltjes, en dan
weet je dat je in de war raakt. Dat gebeurde
dan ook. Een paar pasjes die wel goed in de
muzikale zinnen vielen, pakte ik wel goed op.
Magda’s uitleg was niet erg duidelijk en soms
vond ik het moeilijk om haar te volgen. Voor
mij een onderstreping dat je als docent
duidelijk moet blijven, ook in de
muziekinterpretatie.
Maar was het dan een slechte workshop? Nee,
integendeel, hij leverde veel inspiratie op. Ik
denk dat de manier waarop Magda danste, het
plezier dat ze in haar dans uitstraalde, hoe ze
ons focuste op de presentatie van de Baladivrouw, juist een extra dimensie aan de
workshop gaf. De mengeling van kracht en
lichtelijk ondeugende sensualiteit maakte dat ik
eigenlijk een tijdje aan de kant had willen zitten
om haar te zien dansen. Het statement dat ze
gaf over een Baladi-vrouw tegenover haar man
en hoe ze dit qua lichaamstaal demonstreerde
onder het mom van “Jij kunt dan wel 4
vrouwen hebben maar ik ben toch echt de
mooiste!” sprak boekdelen.
Al met al een goede workshop dus, hoewel ik
niet alles wat aangeboden werd heb onthouden. Ik ging naar huis met het gevoel iets
geleerd te hebben, niet zozeer qua pasjes
(hoewel ik er een paar leuke onthouden heb)
maar meer qua achtergrond en presentatie.

Workshop met Elena Lentini
Elena Lentini uit New York, de langjarige
lerares en inspiratiebron van Yazila, was in het
weekend van 8 en 9 mei te gast in Yazila’s
uiterst sfeervolle studio in de Utrechtse
binnenstad. Elena is al tientallen jaren een
grote naam in de Amerikaanse oriëntaalse
danswereld. Veel had ik al van haar gehoord
en de creativiteit die haar wordt toegeschreven
was de voornaamste drijfveer een workshop
van haar te volgen. Hoewel ze vaker in
Nederland is geweest was ik tot nu toe niet in
de gelegenheid een workshop bij haar te
volgen. Nu dus gelukkig wel.
Ik volgde op 9 mei de gevorderdenworkshop
Baladi, zills, Turks Oryantal en sluierwerk. Veel
onderwerpen voor een workshop van 4 uur.
Elena voegde daar nog een thema Faraonisch
aan toe na een originele warming-up waarin
alle lichaamsdelen een voor een in beweging
werden gezet. Ik had het idee dat Lentini haar
lessen organisch en intuïtief opbouwt en het
Faraonische gedeelte zag als een logisch en
niet gepland gevolg van de warming-up. In
ieder geval legde ze de nadruk op het feit dat
je je ook ‘hoekig’ kunt bewegen in een dans en
niet alleen ‘rond’.
Een aantal oefeningen met ruimtegebruik door
middel van een simpele pas naar voren in 4 of
8 richtingen met daarbij het gebruik van de
armen en geen strikt voorgeschreven dit-magwel-en-dit-mag-niet bewegingen van de
heupen en het bovenlichaam, gaf een hoop
ruimte tot improviseren.
Toen ze een groot aantal passen op Turkse
muziek (9/8 en chiftetelli) ging behandelen
raakte ik net als bij de workshop met Magda
Kadous in de knoop. Niet omdat het naast de
muziek zat, maar omdat ze na heel kort
oefenen al weer met iets anders kwam of een
nieuwe variatie op het thema gaf. Alsof ze ook
nu weer vanuit intuïtie werkte en niet vanuit de
structuur. Maar gaande weg, vertrouwend op
mijn eigen intuïtie en met de voortdurende
toestemming van Lentini dat we er ons eigen
‘ding’ van mochten maken, ging het beter.
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Het Baladi gedeelte had, in tegenstelling met
dat van Magda, niet het specifieke Egyptische
Baladikarakter maar een meer persoonlijke
benadering van Lentini. Leuk waren de zillvariaties.
Omdat op de flyer stond dat er ook gesluierd
zou worden, beloofde Elena dit ook echt te
gaan doen, hoewel ze denk ik een heel andere
richting op was gegaan met de workshop als
ze de vrije hand had gehad. En het sluiergedeelte gebeurde op diverse soorten muziek,
onder andere met een samai thequil als
grondritme. Lentini vertelde dat ze zich vroeger
zo beperkt voelde in haar sluierwerk en dat ze
zelf elementen is gaan toevoegen die niet
gebruikelijk waren, maar waar ze wel meer
haar eigen persoonlijkheid in kon stoppen. En
inderdaad, het sluierwerk van de Amerikaanse
is absoluut origineel en creatief en gehoorzaamt alleen aan de wetten van de esthetica
en niet aan welke traditie dan ook.
Wat heb ik aan deze workshop overgehouden?
Ik denk veel. Het was in de eerste plaats een
voorrecht om de kleine, tengere en al op
leeftijd zijnde danseres zo mooi te zien
bewegen met het aura van de eeuwige jeugd
om zich heen. Het was ook goed te zien hoe
ze los van traditie haar eigen stijl heeft
ontwikkeld en toch voldoende linken heeft met
de traditionele oriëntaalse dans. Ook zinvol
waren de orientatie-oefeningen in de ruimte.
Bovenal gaf ze mij het idee dat je je eigen
vrijheid mag inbouwen in de dans, mits je de
muziek respecteert. Dat je meer vanuit je
intuïtie mag werken als docent werd
andermaal onderstreept. En daarom vergeef ik
haar met alle liefde dat ik weinig pasjes heb
onthouden en ging ik net als na de workshop
met Magda tevreden naar huis.
Beide workshops waren op sommige punten
vergelijkbaar en op sommige punten helemaal
niet. Veel pasjes heb ik er niet aan overgehouden, maar de inspiratie die beide leraressen
gaven had ik niet willen missen. Ik heb er veel

aan gehad voor mijn eigen ontwikkeling. Het
heeft me andermaal doen inzien dat je in de
oriëntaalse dans nooit uitgeleerd raakt.
Peter Verzijl

Correcties Raqs wa Risala 15
In het vorige nummer van dit blad zijn
helaas twee fouten geslopen. Hieronder de
foute passages en wat het had moeten zijn,
met excuses aan alle betrokken.
In het artikel “Je kunt altijd iets doen” staat op
bladzijde 7: “Margot Vossen heeft me wakker
geschud met haar vraag: ‘denk terug aan
waarom je wilde gaan dansen’. Ze wist in korte
tijd zoveel naar boven te halen, voor mijn hele
persoon, niet alleen voor mij als danseres of
docent”. Daar had moeten staan: “Ashra heeft
me wakker geschud met haar vraag: ‘denk
terug aan waarom je wilde gaan dansen’.
Margot Vossen wist in korte tijd zoveel naar
boven te halen, voor mijn hele persoon, niet
alleen voor mij als danseres of docent”.
Het onderschrift bij de foto op bladzijde 21
klopt niet. Er staat: “Mariska met het ensemble
Al Awady: v.l.n.r. Latif, Andy, Arthur, Johnny,
Mariska en Jamil”, maar dat had moeten zijn:
“Mariska met het ensemble Al Awady: v.l.n.r.
Dilaver, Andy, Arthur, Johnny, Mariska en
Jamil”.
In de online versie van nummer 15 staan nu de
juiste teksten.
De redactie
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n Ode aan Oum Kalthoum m
Op 1 juni werd in Koninklijk theater Carré in Amsterdam het Holland Festival geopend met een
ode aan ‘de ster van Egypte’, Oum Kalthoum. Mensen die geïnteresseerd waren maar geen
kaartje konden bemachtigen, konden het concert live volgen op een groot scherm in het
Oosterpark.

Het Selim Sahab orkest speelde die avond in
een uitverkocht Carré. Selim, de dirigent van
het orkest en tevens de artistiek directeur van
de opera van Cairo, genoot deze avond
zichtbaar van zijn rol. Het orkest bestond uit 23
muzikanten: 12 violisten, drie cello’s, een
contrabas, vier percussionisten, waaronder
twee tabla’s, de riqq en de duff en de melodieinstrumenten kanoun, oud en de ney.
De beeldschone 25-jarige, Egyptische Amal
Maher is al beroemd in de Arabische wereld en
wordt gezien als dé opvolgster van Oum
Kalthoum. Amal is grootgebracht met Oum
Kalthoum en zag haar ook als de drijfveer om
een zangcarrière te starten.
Toen Amal uiterst bescheiden in een prachtige
jurk het podium betrad, raakte het publiek al
uitzinnig. Zo’n lang applaus, nog voordat er
een noot gezongen is, komt niet vaak voor en
dit hartverwarmende welkom van het publiek
leek de toon te zetten voor de rest van de
avond. Amal zong drie liederen van Oum. Aan
elk nummer ging een stukje film vooraf uit de
documentaire ‘A voice like Egypt’, die het
weekend na het concert ook twee keer door de
NPS op televisie is uitgezonden.

Enta Omri
Bij Enta Omri werd de bijzondere samenwerking tussen Mohammed Abdel Wahab en Oum
belicht. Voorafgaand aan het tweede lied Siret
el Hob (het verhaal van de liefde) kwam de
nooit beantwoorde liefde van Ahmed Rahmi
aan bod. Hij was een van haar vaste

tekstschrijvers en is heel zijn leven verliefd op
haar geweest. Overigens is Siret el hob niet
geschreven door Rahmi, zoals men wellicht
zou verwachten, maar door Morsi Jamil Aziz.
Als laatste zong ze het zeer beladen El Atlal
(de ruïnes), waarbij de filmfragmenten ons
toonden welke impact de Egyptische Revolutie
had op de bevolking. Ook werd de bijzondere
band tussen president Nasser en Oum
benadrukt. Dit is een van mijn meest geliefde
nummers, maar jammer genoeg zong Amal
niet mijn favoriete frase. Door het achterwege
laten van de lange muzikale inleiding miste dit
lied voor mij de ware tragiek. Daar kwam nog
bij dat Amal Maher vergat op te komen, zodat
het orkest drie keer opnieuw moest inzetten.
Daarbij keek ze tijdens El Atlal ook nog eens
tot twee keer toe op haar horloge en naar de
dirigent.
Aangezien de concerten van Oum soms wel
vijf uur konden duren (en dan zong ze maar 2
of 3 liederen) en een standaard theaterstuk in
Nederland de anderhalf uur niet mag
overschrijden, kreeg Amal niet echt de kans
om de diepte in te gaan met haar emotie of te
improviseren. En dat terwijl het werkelijk
perfecte orkest soms echt op dreef was. Haar
kwaliteiten kwamen het best tot uiting in Enta
Omri; een loepzuivere stem en een prachtige
intonatie. Het publiek was duidelijk onder de
indruk, maar ik vroeg me af of dat niet vooral
kwam vanwege het saamhorigheidsgevoel; het
‘live’ willen beleven van de pijn, de emotie en
het nooit stoppende verlangen waar Oum de
luisteraar zo mee omarmt en troost.
Aan het einde van het concert, toen Amal
duidelijk geraakt werd door het oorverdovende
applaus, zong ze als cadeautje voor het
publiek een toegift; een frase uit Alf leyla wa
leyla (duizend en één nacht). Dit was een
improvisatie en toen gebeurde er iets in de
zaal. Het publiek begon voor het eerst die
avond te roepen naar haar en raakte bijna
uitzinnig. Tijdens die korte frase omarmde
Amal ons met haar stem en haar persoonlijkheid en heel eventjes leek het of de echte
diva naar beneden keek…
Caroline Nuijts
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n Hossam Ramzy m
Als je van buikdansen houd ben je vast wel eens muziek van Hossam Ramzy tegen gekomen.
Deze getalenteerde artiest, producer en manager heeft meer dan 20 cd’s op zijn naam staan. Hij
begon dan ook op driejarige leeftijd toen hij zijn eerste Egyptische tabla kreeg.

De familie Ramzy woonde destijds in Cairo en
al gauw merkte zijn familie aan zijn spel op de
tabla dat hij talent had voor percussie. Hossam
werd aangemoedigd om verder te leren onder
leiding van de beste muziekdocenten in Cairo
in een school voor de kunsten. Daar maakte hij
op zesjarige leeftijd kennis met de drum kit. De
leraar maakte hem één van de drummers van
de school en het jaar daarop speelde hij in de
schoolband. Hossam was toen zeven jaar oud.

Bedoeïenen
Een verhuizing naar Saoedi-Arabië en
kennismaking met Bedoeïenstammen gaf hem
inzicht in de culturele wortels van muziek uit
het Midden-Oosten, een grote inspiratiebron
voor zijn latere muzikale experimenten. Het
was toeval dat Hossam met hen in aanraking
komt. Op een dag slaat het paard waarop hij
rijdt op hol en komt pas na ruim een kwartier
tot stilstand. In de verte ziet hij een aantal
tenten staan en hij loopt ernaar toe om water
te halen. Die dag is er toevallig een bruiloft
waarbij drummers en muzikanten aanwezig
zijn. Hossam wordt gefascineerd door hun spel
en leert veel van hen over hoe emoties de
manier waarop je speelt beïnvloeden.

twee jaar krijgt hij een aanbod om met de band
Fear op tournee te gaan. Op zoek naar nieuwe
dimensies in percussie merkte hij dat hij terug
kwam bij de Egyptische drums en de ritmes
van het Midden-Oosten. Per ongeluk kwam hij
in een Arabische nachtclub terecht waar een
groot Arabisch percussie ensemble speelde.
Daarna keerde hij terug naar Egypte om zich
met Arabische percussie bezig te houden. Hij
verenigde zijn ervaring en kennis in een nieuw
geluid waarbij hij gebruik maakt van
traditionele Arabische ritmes. Voorbeelden
hiervan zijn de cd Source of Fire en Immortal
Egypt. Inmiddels heeft Hossam met bekende
artiesten gewerkt, zoals Peter Gabriel, Cheb
Khaled, Tarkan, the Gypsy Kings, Shakira en
vele anderen. In november 2001 ontving hij
van platenmaatschappij ARC een Platinum cd
omdat hij meer dan 200.000 cd’s verkocht had.
Hij woont in West-Sussex met zijn vrouw
Serena.

Van percussie naar buikdans
In 1996 ontmoette hij Serena, die op dat
moment samba danseres was. Het was liefde
op het eerste gezicht en ze trouwden in 1997.
Foto’s van Serena in buikdanskostuum sieren
sindsdien veel van Hossam’s albums. Ze leerde van Hossam over de cultuur en muziek van
het Midden-Oosten. En ze leerde buikdansen.
Samen werden ze een bekend duo in de buikdanswereld. Inmiddels geven ze ook buikdans
opleidingen en trainingen in Groot-Brittannië.

In het midden van de jaren zeventig verhuist
Hossam naar Engeland. Hij werkt hard om als
drummer aan de slag te kunnen en oefent vijf
tot zes uur per dag, naast bijbaantjes als
schoonmaker en afwasser. Een geweldige
docent, Joel Rothmans, helpt hem op weg. Na
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artiest is hij ook producer, componist en
arrangeur. Hij heeft meegewerkt aan
filmmuziek voor films als ‘Stargate’, ‘The last
temptation of Christ’ en ‘Wings of a Dove’.
Hij gaf ook een zevendelige videoserie uit
waarin de bekendste buikdanseressen van
Egypte centraal staan. Deze Stars of Egypte
serie is helaas alleen verkrijgbaar op
videoband. Het verzamelen en verspreiden
van deze beelden zorgde ervoor dat er
studiemateriaal beschikbaar kwam voor
buikdanseressen in het Westen.
Ben je nieuwsgierig naar de muziek van
Hossam Ramzy, probeer dan als kennismaking de cd Best of Hossam Ramzy of Best of
Hossam Ramzy 2.
Rosanne Pouw
In de meer dan twintig cd’s en enkele dans
dvd’s die Hossam gemaakt heeft komen
verschillende stijlen terug. Zoals de dubbel cd
Saidi-baladi, new age muziek op Enchanted
Egypt en Immortal Egypt, klassiek Egyptisch
op de cd Faddah en cd’s met nieuwe versies
van nummers van bekende componisten als
Mohammed Abdel Wahab, Abdul Halim Hafez
en Farid Al Attrash. Zijn percussie cd Sabla
Tolo is legendarisch en werd opgevolgd door
deel twee en drie. Naast een begenadigde

Bronnen
Hossam Ramzy’s website: www.hossamramzy.com
Interview met de sultan of Swing:
www.pertout.com/Ramzy2.htm
Interview met Hossam Ramzy via podcast
www.allesoverbuikdansen.nl
ART+ interviews Hossam Ramzy on his new album
Bedouin Tribal Dance: www.prleap.com/pr/72423/
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n Egyptian spirit in Brabant m
Een jaar of 9 geleden zag Peter Verzijl tijdens het jaarlijkse festival van Miep Vincken in
Maastricht een onbekende danseres. Ze had het ongeluk als laatste te moeten dansen. Zeker
de helft van het publiek was al naar huis. Maar Peter was blij dat hij was blijven zitten, want
deze danseres raakte hem vanaf het eerste moment met haar baladi. Het bleek Caroline Nuijts
uit het Noord-Brabantse Heeze te zijn. Het leek alsof er een ‘echte’ Egyptische danste.
Sindsdien heeft ze de Egyptian spirit in haar dans alleen nog maar versterkt. Een interview.
dans, maar natuurlijk wel een fascinatie voor
dergelijke landen en in het bijzonder Egypte.
Toen ik een jaar of twee danste ben ik met
mijn vader teruggegaan naar Cairo; echt een
reis met ons tweetjes. Dat was een bijzondere
ervaring. Hij was er twintig jaar niet meer
geweest en ik nog nooit, maar ik kende het
land van alle dia’s die we samen keken. Ik
kreeg van mijn vader mijn eerste
buikdanskostuum.

Fascinatie voor Egypte
Ik heb eigenlijk altijd wel gedanst, geacteerd
en gezongen. Veel opgetreden met showgroepen (jazzballet, tapdance, klassiek). Toen
ik in 1997 begon met buikdansen - ik zag een
advertentie van Laetana in ons regionale
krantje - leek me dat echt iets leuks om uit te
proberen. Omdat mijn vader, toen ik kind was,
vaak op zakenreis was naar die landen
(Egypte, Libanon, Irak en Iran) trok dat me wel.
In die tijd kwamen er ook zakenrelaties bij ons
thuis; dat was altijd een bijzondere gebeurtenis. Volgens mij heeft mijn vader ook Fifi
Abdo en Nagua Fouad ooit zien optreden en
dan nam hij dia’ s mee die we met het hele
gezin keken. Ook nam hij muziek mee op
cassettebandjes en natuurlijk voor ons altijd
fantastische souvenirs en verse dadels of
gebak. Ik weet nog dat hij op een avond
thuiskwam en als verrassing een Egyptisch
brood uit een vochtige handdoek tevoorschijn
toverde. Wij vonden dat prachtig!
Dan heb je het over de jaren ’70; er was niets
bekend over Egypte. En wij kwamen als
Brabants gezin in aanraking met al dat
exotische… Tja, toen had ik nog niets met de

Van iedereen pik je iets mee
Natuurlijk is mijn eerste lerares, Laetana, erg
belangrijk geweest. Ze heeft in haar les altijd
veel aandacht gegeven aan de muziek en de
ritmes. Dat vond ik fijn; niet alleen techniek,
maar de veelheid aan mogelijkheden van deze
dans had altijd een plaats in haar les. Ik denk
dat ik met een eerste docent die daar geen
aandacht aan had besteed, al snel was
opgehouden met oriëntaalse dans. Mijn
tweede inspirator was Salomé. Ik vergeet nooit
dat ik tijdens mijn eerste les bij haar alleen
maar wilde kijken… Ik zat liever de hele les op
een stoeltje; dat was al genoeg voor mij, maar
ja, je moet natuurlijk wel meedoen… Ook als ik
haar zag optreden, gebeurde er altijd iets met
me. Al stond ze op een groot podium en zat ik
achter in de zaal. Ze kon iedereen bereiken, ze
raakte als het ware iedereen even aan; heel
bijzonder. Haar foto hangt nog bij mij in de
kamer; ze was een fantastische vrouw en een
geweldige danseres.
Ik heb nooit lijfelijk les gehad van Raqia
Hassan, maar wel via haar video’s. Toen ik
mijn eerste video van haar kocht en haar zag
dansen, wist ik dat deze docent bij mij paste,
door haar manier van kijken en de mix van
bewegingen die ze maakt; heel baladi, maar
ook veel klassieke elementen. Ik vind het
heerlijk om haar zo ‘baladi’ haar T-shirt steeds
over haar buikje te zien trekken. Verder heeft
vrijwel elke docent in de Verdiepingscursus
een element naar voren gebracht waar ik veel
van heb geleerd. Vanaf die tijd ben ik nog
meer binnenin gaan dansen. In de loop der
jaren ben ik iedereen van wie ik les heb gehad
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gaan beschouwen als inspirator; van iedereen
pik je iets mee, waar je iets mee kunt of waar
je jouw ding mee doet. Zelfs op tv doe ik
inspiratie op, bij “So you think you can dance”
bijvoorbeeld: hoe gaan ze om met de muziek,
hoe maken ze contrast, hoe doorleefd danst
iemand, welke tempoversnelling gebruiken ze,
hoe gaan ze om met het ritme. Je kunt er
zoveel inspiratie uithalen.

wel op neer. Als ik iemand zie dansen, wil ik
iets ervaren of voelen van binnen, dat kan een
lach zijn of een traan. Ik vind het prettig als ik
de neiging krijg om mee te dansen. Of tijdens
een dans denk: “tjee, hoe bijzonder om dit op
de muziek te doen”. Of iets zie waar ik zelf
nooit op zou komen. Verder vind ik het heel
mooi om daarbij goede techniek te zien; dat is
iets waar ik zelf meer mee wil doen.

Veel goede danseressen…
Mona Saïd en Fifi Abdo, toen ze nog jonger
waren, zijn ook inspiratiebronnen. Mona heeft
zoveel klasse en toch maakt ze soms heftige
bewegingen; ik vind het prachtig. Verder vind
ik het gezicht van Mona mooi om naar te
kijken; zo’n lieve en toch krachtige uitstraling.
Dan dat losse, volkse van Fifi; heerlijk. Het
zachte en lieve van Yasmina. Later kwam
Nour, ook zo een elegante en klassevolle
vrouw. Ze danst bijvoorbeeld heel mooi op
Oum Kalsoum. Zij tillen de dans naar een
ander niveau. Nu nog steeds inspireert Raqia
mij, maar ja, ze staat nooit op een podium. Van
wie ik ook helemaal weg ben is Soraya Zaed;
ze heeft een geweldige techniek en een
bijzonder ingeleefde uitstraling; ze is dan weer
zacht, dan weer pittig. Ze heeft gewoon alles
en straalt veel uit; soms zachtheid, charme,
dan weer passie. Ze complementeert de
muziek. Ze danst geweldig en beschikt over
een geheel ‘eigen’ techniek. Jammer dat haar
kostuums zo bloot zijn en haar borsten zo
tegen elkaar ‘geperst’. Dat heeft ze helemaal
niet nodig, zonde. Daar gaat het in Cairo
jammer genoeg ook steeds meer naartoe.

Zij kunnen ons andere dingen vertellen
Ik vind het jammer dat je soms naar het buitenland moet om ergens les in te krijgen. Ik ging
bijvoorbeeld naar Duitsland om meleya te leren
van Hassan Afifi: de les begint en we krijgen
alleen maar choreografie. Overigens was zijn
uitleg bijzonder helder en gestructureerd; dat is
natuurlijk een pre in het lesgeven. In de pauze
nam ik de tijd om de beste man alle vragen te
stellen die ik had en hij beantwoordde ze
allemaal. Maar dan denk ik; man jij kunt ons
zoveel leren en vertellen over de muziek en de
achtergrond; doe dat dan! Daar kunnen vooral
docenten die van ver komen (Egypte, Turkije,
Marokko) echt iets in betekenen; zij kunnen
ervoor zorgen dat het niet alleen buitenkant
wordt in de dans, maar ook alles wat daarmee
samenhangt. Vertellen over de muziek, de
ritmes, wat de teksten betekenen, enzovoort.
Het is hun cultuur, dus zij kunnen ons echt
andere dingen vertellen. Soms denk ik dat
Nederlandse docenten dat eigenlijk veel beter
doen. Maar laat ik niet teveel generaliseren, er
zullen docenten in het buitenland te vinden zijn
die dit heel goed doen; ik heb ze alleen nog
niet veel meegemaakt.

Ik erger me eraan dat veel mensen bij een
goede danseres zeggen dat ze danst als Dina.
Houd toch op; wat een kul. Ik ben trouwens
ook niet zo gecharmeerd van Dina, maar als
mensen dat zeggen van bijvoorbeeld een
Soraya, daar kan ik niet tegen. Ze heeft echt
een eigen stijl en steeds moet er maar gezegd
worden “zij danst als Dina”. Dina heeft er
volgens mij vooral voor gezorgd dat de meeste
danseressen bijzonder schaars gekleed gaan;
die trend heeft zij gezet en daar ben ik haar
niet dankbaar voor. Zo, dat is gezegd. Verder
was ik erg onder de indruk van het optreden
van Aziza in Brussel. De uitstapjes die ze
maakt naar andere stijlen staan me ook aan.
Er zijn zoveel goede danseressen en ik heb
maar een handjevol gezien…

Als ik zelf een workshop volg, vind ik het niet
fijn als een docent je achter zich aan laat
hollen. Choreografie vind ik prima, want daar
haal je veel kleine dingetjes uit, maar ik heb
liever een halve choreo die je wat langer kunt
oefenen, dan een hele waar je niets van
onthoudt. Ook vind ik het jammer dat sommige
workshops zo ontzettend vol zitten. Ik zoek het
niet meer om samen met 60 personen in een
zaal ‘les’ te krijgen.

Geraakt worden
Als ik zelf naar een optreden kijk, wil ik geraakt
worden in mijn binnenste. Niet alleen door de
dans, maar door alles een beetje. Een soort
van tarab ervaren…hahaha. Ja, daar komt het

Liever lesgeven
Optreden vind ik gaaf, maar ik ben blij dat ik
niet afhankelijk ben van optredens. Ik dans het
liefst op een buikdansfeest, waar mensen jouw
stijl herkennen. Dan ben je niet bezig met een
‘opdrachtgever’, maar kun je lekker je eigen
ding doen. Mooi voorbeeld; ik vroeg laatst aan
Mariska in Amsterdam waarom ze niet eens
klassiek liet zien, want dat zou ik haar zo graag
eens zien dansen. Ze vertelde me dat ze met
dit soort optredens het liefst doet waar zij zich
lekker bij voelt en ze had natuurlijk volkomen
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gelijk. Ik treed dus zelf bijna nooit op. En als
het dan gebeurt, zul je begrijpen dat het me
veel tijd kost, omdat ik het zo weinig doe. Als ik
mag kiezen tussen dansen vlak bij het publiek
of een podium, dan kies ik het eerste. Ik heb
veel op het podium gestaan als danser in een
groep of met toneelspelen of zingen, maar dan
sta je nooit alleen. Ik blijf het eng vinden en
ben na een optreden misschien teveel
ontevreden over mezelf. Ook dat heeft te
maken met het feit dat ik bijna nooit optreed;
als je iets vaker doet, wen je er aan, denk ik.

ik dans bijna nooit op instrumentaal, dat
‘beweegt’ me te weinig.

Dwepen met de pijn van de liefde
Ik ben altijd een enorme muziekliefhebber
geweest; ik houd van opera, heavy metal,
hardrock en vooral van echte stevige blues
met veel elektrische gitaar erin. In mijn
favoriete muziek is de stem voor mij heel
belangrijk, nog niet eens zozeer de tekst. En
die stem moet me raken.

Het is natuurlijk wel leerzaam om op te treden.
Maar als ik lesgeef, voel ik me het meest op
mijn gemak. Ja, dat lesgeven past bij mij en ik
doe het graag; ik vind het fijn om een vuurtje
aan te wakkeren en mijn passie te delen met
anderen. Ik kan ook erg genieten van het
kijken naar leerlingen. Het blijft bijzonder om
groei en ontwikkeling te zien bij anderen en
natuurlijk ook bij jezelf. Je blijft ook leren van je
leerlingen. Ik vraag aan het eind van mijn
workshops meestal aan mensen hoe ze het
hebben ervaren, of wat ze liever anders
zouden willen zien. Met die feedback kun je
iets, je leert ervan en je kunt je steeds meer
richten op wat de ander graag wil of ziet. Ik
weet dat het moeilijk is om feedback te geven,
maar ik hoor het graag. Ik wil mensen ook die
ruimte bieden.

Alle aspecten van het vrouwzijn
Toen ik net met buikdans begon had ik al snel
iets met de folklore. Het lekker losse en vooral
wat je kon met het expressieve van die
dansen. In de loop der jaren ben ik gaan
genieten van het feit dat elke stijl een karakter
van de vrouw representeert. Alle aspecten van
de vrouw komen terug in de muziek. Het trekt
me om juist die aspecten naar voren te laten
komen in de dans. Je meet je eigenlijk geen rol
aan, want iedereen herbergt die karakters.
Soms wil je je een prinses voelen, of een
godin… Elke vrouw voelt zich wel eens koket,
speels of ondeugend, trots of verliefd. Ik vind
het bijzonder dat de verschillende muziekstijlen
en de stijlen van de dans je de kans geven dat
uit te buiten. Je speelt dus geen rol, het blijft
steeds bij jezelf, maar je kunt alle facetten van
de vrouw representeren in de dans, de muziek.
De stijlen die me liggen, zijn de stijlen waarin ik
dat kan uitbuiten. meleya, baladi (pop), saaïdi,
klassiek (de tranentrekkers voor mij). Ik ben
nogal een zeur qua muziekkeuze; ik doe er
lang over om iets te kiezen en moet het
nummer honderd keer gehoord hebben,
voordat ik er een ‘dans’ op maak. Het moet iets
bij me losweken. Daarbij houd ik van zang, dus

Ik heb een grote voorliefde voor de muziek van
Oum Kalsoum en ik houd erg van het thema
expressie. Pas na jaren dansen ontstond voor
mij de betovering met de bijzondere muziek
van deze cultuur. Deze muziek verheerlijkt
bijna het verlangen, laat je dwepen met de pijn
van de liefde. Wat ik voelde als ik naar
Amerikaanse blues, een stevige smartlap van
Willy Derby, de boosheid van Rage against the
machine, de weemoed van Van Morisson
luisterde, voelde ik ook in haar stem en de
muziek. Het is een universeel gevoel; iedereen
kent of herkent het. Wat de Arabische blues,
want zo noem ik het zelf graag, zo bijzonder
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maakt is dat er minder moeilijk wordt gedaan
over het uiten van die pijn of boosheid; het is
muziek van de Grote Gebaren. Wij zijn daarin
erg behoudend en nuchter, maar het is toch
heerlijk om je samen met anderen te laten
gaan in wat je voelt? En dat te uiten door
middel van de muziek? Dat zie je ook terug bij
de opera of een concert van Rammstein. Daar
wordt gevoel ook uitvergroot. Ik kijk daarom
ook graag Bollywoodfilms. Die zijn prachtig. En
in de meeste films wordt ook nog eens
fantastisch gedanst. Welnu, daar hoort
expressie dus bij. Niet alleen de expressie van
je gezicht, maar ook hoe je je beweegt en hoe
je staat. Dat vind ik interessant. Ik ben nog erg
zoekende in het geven van workshops over
expressie; wil nog veel uitproberen en daarin
verder komen.

Kritisch op elkaar mogen zijn.
Ik vind het fantastisch hoe sommigen zich
inzetten voor bijvoorbeeld een blad of een
forum of een bond. Petje af voor al die inzet,
het helpt ons na te denken en verder te
komen. Ik hoop daar na mijn studie ook wat
meer aan toe te komen, wat vaker iets
schrijven. Het is goed als we kritisch op elkaar
mogen zijn. Verder moet ons visitekaartje
‘spotless’ zijn; laten zien hoe mooi de dans kan
zijn, hoe goed we er mee omgaan en hoe goed
we het doen in het lesgeven aan anderen. Dat
geldt voor zowel het binnen- als buitenland.
Tja, de dans stikt van de vooroordelen en die
zou ik het liefst uit de weg ruimen, maar ik
vraag me af hoe. Dat start met een goed
visitekaartje, denk ik. En natuurlijk wil niet
iedereen hetzelfde doel bereiken. Ik heb er
moeite mee dat buikdans soms in één zin
wordt genoemd met striptease of paaldans. Ik
wil dat het gezien wordt als danskunst.

Niet alleen vorm, ook inhoud
Ontwikkeling is in mijn ogen leren van en met
elkaar. Je horizon verbreden van de dans, de
muziek en de cultuur is voor mij persoonlijk
heel belangrijk. Deze dans is een wezenlijk
deel van mijn leven geworden, maar alle
andere dingen die ik doe, doe ik niet per se uit
interesse voor deze dans. Ze zijn allemaal
onderdeel van mezelf en die kan ik cross-over
gebruiken voor alles. Ik vind zingen heel leuk,
maar ik weet zeker dat je van zangles ook
beter gaat dansen. Naar een concert gaan van
een bluesband of hardrockband draagt bij aan
je belevingswereld en dat kun je ook gebruiken
voor het dansen.
Ik merk dat ik de laatste tijd weinig workshops
volg. Niet dat ik het niet nodig heb, maar alle

andere dingen die ik zie, hoor of ruik inspireren
mij net zo om ze te gebruiken in de dans. Voor
mij houdt de ontwikkeling niet op bij de
buikdans alleen. Dat wil niet zeggen dat ik van
‘nieuwe’ stijlen houdt. Ik ben nogal standvastig
in mijn stijlen, denk ik. Maar buikdansen is niet
alleen vorm, het is ook inhoud.
Ik vind het is moeilijk om te zeggen wat
Nederland nodig heeft. Laten we maar lekker
veel leren van en met elkaar. Iedereen leert en
ontwikkelt zich toch op een eigen manier en
met eigen voorkeuren. Ik ben soms wel veel
bezig met die inhoud, dat heeft ook te maken
met de workshops die ik geef en ik merk na
een optreden dat ik me ook moet blijven
richten op de techniek.

Coachen en kernkwaliteit
Er is tussen de activiteiten die ik doe steeds
overlap. Ik geef lessen Nederlands op een
school voor voortgezet onderwijs. De hele dag
ben ik omringd met jonge mensen; ik geniet
erg van het lesgeven aan die jongelui. Verder
regisseer ik het schouwburgspektakel van die
school. Ik help zangers, dansers en bands om
zich goed te presenteren op het podium. Te
gaan voor wat ze willen overdragen en met
verve het podium te betreden. Hetzelfde komt
terug in mijn lesgeven op school. Ik vind het
fijn de kinderen te enthousiasmeren en te laten
groeien in zelfvertrouwen en te laten zien wat
ze allemaal zelf kunnen. Ze hebben mij niet
nodig als lerares maar meer als een
begeleider. Ik zeg het ook wel eens tegen de
leerlingen: “Jullie kunnen meer van elkaar
leren, dan van mij”. Die pubers vinden het
soms moeilijk om losgelaten te worden, maar
ik merk ook dat ze enorm veel zelfvertrouwen
krijgen als het ze alleen lukt.
Verder sluit ik dit jaar mijn opleiding tot coach
af. Ik coach voornamelijk individuele docenten
in het onderwijs. Daarin staat bij mij de kernkwaliteit van de gecoachte centraal; wat doe je
al goed en hoe kun je daarin floreren? Daar zie
je ook weer de overlap met de dans, het
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lesgeven op school en in de buikdansschool
van Laetana. De opleiding is gericht op
coaching van docenten, maar ik haal er veel
meer uit. Ik gebruik het in mijn lessen en mijn
workshops en merk dat ik daarin nog
ontzettend kan groeien.

Blijven groeien
Ik wil blijven groeien in alles wat ik doe en
vooral wil ik blijven dansen. Ach, ik heb altijd
zoveel dromen, maar meestal staan praktische
bezwaren in de weg… In de toekomst zou ik
het liefst meer lesgeven aan danseressen die
nieuwe inspiratie willen opdoen, of ze
regisseren. Dat doe ik nu wel eens bij
dansgezelschappen, maar dan in streetdance
en andere stijlen; helemaal te gek, maar ik zou
het graag vaker doen bij buikdansers. En dan
gaat het me natuurlijk vooral om de presentatie
en het expressief vermogen. Ik wil ook verder

met het regisseren van zangers en bands. Ik
heb een paar maanden geleden een rol
gespeeld in een rockmusical; dat was hard
werken, voor twee voorstellingen in het
theater. Daarna heb ik besloten toch weer het
zingen op te gaan pakken, als ik daar meer tijd
voor heb. Ik weet dat dat me ook helpt bij het
dansen en ik vind het geweldig om te doen.
Verder wil ik meer gaan dansen op de muziek
van Oum Kalsoum. Dat vind ik een studie an
sich, daar leer ik veel van en dat brengt mij
dichter bij wat ik zoek bij mezelf in de dans of
wat ik zou willen representeren als Caroline.
Én dat leert me ook meer over Oum Kalsoum
zelf, want daarover raak ik nooit uitgepraat of
uitgeleerd. Hoe meer je weet, hoe meer vragen
je beantwoord wilt zien…
Peter Verzijl

Advertentie
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n Agenda m
Basisbewegingen voor kinderen
Start: Zaterdag 3 juli 2010 om 12:30 uur
Einde: Zaterdag 3 juli 2010 om 13:30 uur
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 15,Website: www.muriel-art.nl
Ben je tussen de 4 en de 12 jaar en wilt graag
kennis maken met buikdansen, dan is dit jouw grote
kans!!!

Iedere donderdagavond in juli en augustus een
ander thema, voor zowel beginners als
gevorderden. Op 8 juli: Leren en oefenen van de
basisbewegingen en hoe ze te combineren met
armbewegingen. Docent: Jeanine Korrelboom

Diva's van toen

Buikdansen voor beginners

Start: Zaterdag 10 juli 2010
Einde: Zondag 11 juli 2010
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10 Den
Haag
Kosten: € 37,50 per workshop
Website: www.farouq.nl

Start: Zaterdag 3 juli 2010 om 13:45 uur
Einde: Zaterdag 3 juli 2010 om 15:45 uur
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 25
Website: www.muriel-art.nl

Een workshopweekend met Lady Moonlight en
Farouq over de 3 grote namen uit de Egyptische
filmdans: Naima Akef, Samia Gamal en Taheya
Carioca op 10 en 11 juli in Den Haag Tevens een
feest met optredens op zaterdagavond 10 juli

Wil je eens leren buikdansen? Dat kan bij MurielArt! Je leert de basisbewegingen waarmee je je
eigen dans kunt maken!

Zomerworkshops met Sena
Start: Woensdag 7 juli 2010
Einde: Woensdag 11 augustus 2010
Locatie: Spijkenisse
Kosten: € 24,50
Website: www.senadance.com
Ook deze zomervakantie weer de geliefde
zomerworkshops elke woensdagavond van 19.30
tot 22.00 uur. Kosten: losse workshops kosten
24,50 per avond. Bij boeking van alle workshops
10% korting. - 7 juli Saaidi folklore ( stokken zijn
aanwezig). - 14 juli Zills, de basisritmen op
eenvoudige pascombinaties. - 21 juli JOMDANCE!
Mix Jazz-Oriëntale dance. - 28 juli Sluier,
combinaties en inwikkeltechnieken (sluiers
aanwezig). - 4 augustus, we maken een eigen
Choreografie! Tips en tricks. - 11 augustus
Shimmy's op vele manieren neergezet.

Zomercursus buikdansen Basisbewegingen met
armen
Start: Donderdag 8 juli 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 8 juli 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Ritme en Dans Weekend!
Start: Zaterdag 10 juli 2010 om 10:00 uur
Einde: Zondag 11 juli 2010 om 14:00 uur
Locatie: Orientaalse Dansstudio Nijmegen
Kosten: € 25,00
Website: www.orientaalsedansstudionijmegen.nl
Thema Weekend: Ritme

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
Buikdansworkshop voor alle niveaus. Shaheen leert
je nieuwe Shimmyvariaties en je verdiept de
shimmy-technieken 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...!

Hawaiiaanse dans
Start: Zondag 11 juli 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 11 juli 2010 om 14:00 uur
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Locatie: t Keerpunt Waalwijk, Winterdijk 30b.
Kosten: € 7
Website: www.buikdansereslauri.nl
In deze workshop wordt je omgetoverd tot een
echte Wahini (Hawaiiaans meisje/vrouw) en je laat
je meevoeren op de zoete èn pittige klanken van de
Hawaiiaanse muziek! Je leert de basistechniek van
de heupbewegingen en allerlei prachtige
expressieve gebaren. Smelt voor de muziek en doe
mee! Voor beginners.

Zondagmiddagcursus Verfijnde Techniek
Start: Zondag 11 juli 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
afzonderlijke workshops volgen, maar de lessen
vormen ook samen een aansluitende serie die gelijk
staat aan een avondcursus van 15 lessen. We
besteden o.a. veel aandacht aan buikbewegingen,
kleine borst-isolaties, sierlijke handen en armen en
flitsende combinaties. Data: 21 maart, 11, 25 april,
16, 30 mei, 6, 27 juni, 11 juli.

Turkse buikdans
Start: Zondag 11 juli 2010 om 14:15 uur
Einde: Zondag 11 juli 2010 om 15:15 uur
Locatie: t Keerpunt, Winterdijk 30b Waalwijk
Kosten: € 7
Website: www.buikdansereslauri.nl
Hou je van Turkse muziek? In deze workshop voor
beginners leer je swingen op z’n Turks. Een
extraverte dansstijl zoals je die kunt vinden op
Turkse feestjes en de basis van de dans van de
Turkse buikdanseressen! Aanmelden via Lauri:
buikdansereslauri@yahoo.com of 06-4984 8989.

Geen Marokkaans feest zonder muziek en dans!
Leer in deze workshop dansen en klappen op z’n
Berbers, oefen je Marokkaanse vreugdekreet en
raak gecharmeerd van de Berberse feest- en
danscultuur. Zowel mannen als vrouwen kunnen
aan deze echte samendans meedoen. Oefenen van
passen wordt afgewisseld met prikkelende
anekdotes uit de straten van Marokko. Voor
diegenen die het aankunnen schroeven we tegen
het eind van de workshop het technische niveau
omhoog en zal er flink geschud worden!
Onderleiding van een ervaren docente orientaalse
dans en een inspirerende gastdocent uit Marokko.
We hebben de ervaring dat deelnemers niet meer te
stoppen zijn!

Zomercursus buikdansen
Start: Donderdag 15 juli 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 15 juli 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl
Iedere donderdagavond in juli en augustus
buikdansen met verschillende thema's en docenten
in Dans en bewegingstudio Lijfwijs. Op 15 juli:
Dansen met attributen (stok; zwaard; iets op het
hoofd etc). door Marjan Kleinen

Workshop Oum Kalthoum
Start: Zondag 18 juli 2010 om 13:30 uur
Einde: Zondag 18 juli 2010 om 16:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 40
Website: http://laetana.com
Workshop Oum Kalthoum en Mohamed Abdel
Wahab door Caroline

Zomercursus buikdans
Start: Donderdag 22 juli 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 22 juli 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Marokkaanse Berberdans
Start: Zondag 11 juli 2010 om 15:30 uur
Einde: Zondag 11 juli 2010 om 17:00 uur
Locatie: t Keerpunt Waalwijk, Winterdijk 30b.
Kosten: € 14 euro
Website: www.buikdansereslauri.nl

Iedere donderdagavond in juli en augustus
buikdansen met verschillende thema's en docenten
in Dans en bewegingstudio Lijfwijs. Op 22 juli:
Turkse buikdans. Docent: Serap. Wervelend en
dynamisch dansen.
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De Magie van Vrouwelijkheid, een dans en

Zomerweek leila en farouq

healingdag voor vrouwen.
Start: Zaterdag 24 juli 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 24 juli 2010 om 16:30 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam Oost.
Kosten: € 70,Website: www.buikdanslijn.nl/workshops.html
Al 20 jaar lang geeft Buikdanseres Shaheen de
Magie van Vrouwelijkheid workshops. Deze zijn
zeer geliefd zijn bij haar cursisten, omdat de Magie
je inspireert, en zowel rust als energie geeft. Wij
maken gebruik van o.a. Buikdans, Rituele Buikdans,
Trance Dans, Visualisatie, Creatieve technieken,
Klankhealing, Chakradans, Mantra-zingen Dit is het
ideale cadeau voor jezelf en je vriendinnen! Een
dag om thuis te komen bij jezelf! Heb je interesse
geef je dan op tijd op! 020 - 68 68 677

Zomercursus buikdans
Start: Donderdag 29 juli 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 29 juli 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl
Iedere donderdagavond in juli en augustus
buikdansen met verschillende thema's en docenten
in Dans en bewegingstudio Lijfwijs. Op 29 juli:
Dansen met zills (vingercymbaaltjes). Docent:
Serap. Verschillende ritmes maken met de zills;
dansen terwijl je zillt.

Tabla Solo dans!

Start: Maandag 2 augustus 2010 om 15:00 uur
Einde: Vrijdag 6 augustus 2010 om 22:00 uur
Locatie: Dans Centrum Utrecht
Kosten: € 22,50 tot 27,50
Website: www.farouq.nl
10 workshops (2 workshops per dag) in 5 dagen
met 2 docenten en 10 verschillende onderwerpen

Zomercursus buikdans
Start: Donderdag 5 augustus 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 5 augustus 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl
Iedere donderdagavond in juli en augustus
buikdansen met verschillende thema's en docenten
in Dans en bewegingstudio Lijfwijs. Op 5 augustus:
Ballet voor buikdanseressen door Noor. Passen en
bewegingen die zowel in de buikdans als in ballet
voorkomen. Hoe voer je ze uit en wat is bruikbaar in
de buikdans?

ATS AmericanTribalStyle
Start: Maandag 9 augustus 2010 om 19:30 uur
Einde: Maandag 30 augustus 2010 om 21:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Sprong (spiegelzaal)
;Paviljoensgracht 33 ; Den Haag
Kosten: € 40,-Website: www.myspace.com/470400219
4 lessen ATS van 1,5 uur op de maandagavond in
augustus.

Start: Zondag 1 augustus 2010 om 10:30 uur
Einde: Zondag 1 augustus 2010 om 14:00 uur
Locatie: Orientaalse Dansstudio Nijmegenw
Kosten: € 35,Website: www.orientaalsedansstudionijmegen.nl
Trommel workshop op cd muziek met zills het is een
korte en krachtige routine, waarbij de Oriëntaalse
Moonwalk ook aan bod komt! Je leert tijdens deze
workshop een verrassende Trommelsolo dans met
combinaties van passen met Zills, trippelsjimmies,
staccato momenten, isolaties en een geweldige
pirouet, die zorgt voor een Grand Finale van je
show! Zills zijn te leen tijdens de workshop. Plaats:
Oriëntaalse Dansstudio Nijmegen Datum: Zondag 1
Augustus 2010 Tijd: 10.30 t/m 14.00 uur Kosten:
€35,- (inclusief Cd en Documentatie)

Zomercursus buikdans
Start: Donderdag 12 augustus 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 12 augustus 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl
Iedere donderdagavond in juli en augustus
buikdansen met verschillende thema's en docenten
in Dans en bewegingstudio Lijfwijs. Op 12 augustus:
Turkse zigeunerdans met 9/8 ritmes door Noor. Het
ritme leren herkennen en er op dansen. Vurige,
speelse dansvorm. Meenemen: wijde rok of broek
en zills.
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Vanaf 31 augustus starten er wekelijkse
Buikdanslessen bij Danscentrum Wassenaar!

Zomercursus buikdans
Start: Donderdag 19 augustus 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 19 augustus 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl
Iedere donderdagavond in juli en augustus
buikdansen met verschillende thema's en docenten
in Dans en bewegingstudio Lijfwijs. Op 19 augustus:
Choreografie leren op een westers liedje door
Marjan Kleinen. Buikdansen op heel andere muziek
dan je gewend bent of dan je verwacht. Hoe maak
je daar een spannende choreografie op.

Intesieve Baladi-workshops
Start: Zaterdag 21 augustus 2010 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 21 augustus 2010 om 17:30 uur
Locatie: Amersfoort, zaal wordt nader bekend
gemaakt.
Kosten: € 55
Website: www.bellydanz.com
Op de zaterdagen 21 augustus, 4 en 18 september
a.s. geeft Sena op uitnodiging van Maaike Prüst een
unieke serie intensieve workshops in Amersfoort,
met de Baladi als thema.

Split Tribal Fest
Start: Maandag 23 augustus 2010
Einde: Donderdag 26 augustus 2010
Locatie: Split, Kroatie
Website: www.splittribalfest.com
Tribal fusion bellydance and music festival in
beautiful Croatia Split Tribal Fest is an international
festival of tribal fusion bellydance and music
featuring top artists and instructors such as Kami
Liddle, Sharon Kihara, The Uzume, Paola Blanton,
Wassim Halal, Shokbeyaz and Mantra Fusion Band.
Each artist will contribute to the event with their
uniqe style of performance and will give you the
opportunity to acquaint with different aspects of
tribal fusion bellydance and music.

Proefles Buikdansen
Start: Dinsdag 24 augustus 2010 om 19:30 uur
Einde: Dinsdag 24 augustus 2010 om 20:30 uur
Locatie: Wassenaar
Website: www.safirabellydance.com
Beschrijving:
24 Augustus Proefles Buikdansen in Wassenaar !!

Zomercursus buikdans
Start: Donderdag 26 augustus 2010 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 26 augustus 2010 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl
Iedere donderdagavond in juli en augustus
buikdansen met verschillende thema's en docenten
in Dans en bewegingstudio Lijfwijs. Op 26 augustus:
Shimmy's door Jeanine Korrelboom. Kleine, snelle
trilbewegingen maken met (bijna) alle
lichaamsdelen. Zowel op trommelmuziek als op
langzame muziek.

Hathor Dance Festival Berlin
Start: Vrijdag 27 augustus 2010
Einde: Zondag 29 augustus 2010
Locatie: Universal Hall, Berlin
Website: www.hathordancefestival.com
Hathor Dance Festival Berlin 27 – 29 August 2010 Workshops, Shows, Contest, Bazaar- With
worldwide celebrated choreographers and dancers:
Dr. Mo Geddawi, Raqia Hassan, Soraia Zaied,
Munique Neith, Aziza Abdul Rhida, Mohamed El
Sayed

Buikdans-Ritmes op Levende Muziek
Start: Zaterdag 28 augustus 2010 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 28 augustus 2010 om 15:30 uur
Locatie: MuziQ , het nieuwe
Muziekmakerscentrum, Atlantisplein 1, 1093 KL,
Amsterdam Oost, Oostpoort.
Kosten: € 50,Website: www.buikdanslijn.nl/workshops.html
Buikdansen op levende muziek is een totaalervaring ! De muziek die ter plekke gespeeld wordt
raakt je lichaam in elke vezel en beroert je direkt. Je
wordt als het ware meegenomen door de trillingen
en uitgenodigd om je lichaam mee te laten
resoneren als "instrument"... Shaheen legt je uit hoe
verschillende Orientaalse ritmes in elkaar zitten, hoe
je de ritmes kan herkennen, en welke bewegingen
je erop kan doen. Corzas begeleidt ons op zijn
darbuka. In deze workshop behandelen wij oa het
maqsoum, masmoody, tchiftetelli, malfoof, beledi,
saidi en semai taqil (10/8) ritme Wil je later op deze
middag zelf ervaren hoe het is om de ritmes op
darbuka te spelen? Dan geeft Corzas aansluitend
een aparte DARBUKAWORKSHOP, zie "Zelf
Darbuka spelen" 020 - 68 68 677
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Cultureel Marokkaans festival in Kunst in Duin
Start: Zaterdag 28 augustus 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 28 augustus 2010 om 17:00 uur
Locatie: Noordwijk
Kosten: onbekend
Website: www.kunstinduin.nl
Kom en geniet van het Marokkaanse cultuur, met
Marokkaanse dans en nog veel meer.. voor info:
0642120273

Locatie: Utrecht
Kosten: € 19,50
Website:
www.facebook.com/event.php?eid=126526930697545
No Oriental Dream this year, but the first edition of
Tribal Dream!!

Tribal Dream - the Workshops
Start: Zaterdag 4 september 2010 om 17:00 uur
Einde: Zondag 5 september 2010 om 18:00 uur
Locatie: Amsterdam
Website:
www.facebook.com/event.php?eid=126442560700120

Workshop Zelf Darbuka spelen
Start: Zaterdag 28 augustus 2010 om 15:45 uur
Einde: Zaterdag 28 augustus 2010 om 17:00 uur
Locatie: MuziQ, het nieuwe Muziekmakerscentrum,
Atlantisplein 1, 1093 KL, Amsterdam Oost,
Oostpoort.
Kosten: € 25,Website: www.buikdanslijn.nl/workshops.html
In deze workshop leert darbukaspeler Corzas, je het
instrument "Darbuka" oftewel "Tabla" bespelen.
Deze cylindervormige trommel is het basisritme
instrument voor buikdansmuziek. Je maakt kennis
met de buikdansritmes maqsoum, masmoody,
tchiftetelli, saidi en 9/8 ritme. Heb je zelf geen
darbuka, dan regelen wij er eventueel een voor je.
(wel ruim van tevoren aanvragen). Buikdanseres
Shaheen geeft achtergrond informatie en
organiseert de workshop. De workshop is ideaal
voor wie als buikdanseres haar kennis van de
buikdansritmes wil verrijken, en tot een ander begrip
van de Orientaalse muziek wil komen. 020 - 68 68
677

Kennismaking met Buikdans
Start: Zaterdag 4 september 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 4 september 2010 om 14:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam Oost
Kosten: € 29,Website: www.buikdanslijn.nl/workshops.html
Buikdanseres Shaheen geeft een gevarieerde
introductie workshop voor beginsters, waarin je
basis-buikdansbewegingen en eenvoudige
passencombinaties leert en uitleg krijgt over de
geschiedenis en achtergronden van de buikdans.
Deze workshop bereidt je voor op een wekelijkse
cursus "Buikdansen voor Beginsters" 020 - 68 68
677

Saturday September 4th Studio 1 (Susan
Frankovich) 9:00 - 12:00 - ATS Fundamentals 12:30
- 14:30 - 0ATS Formation Foundation 15:00 - 17:00
- New Moves and Combos Studio 2 (Kaeshi) 9:00 12:00 - Ciganska 12:30 - 14:30 - 9/4 The Ladies
15:00 - 17:00 - Dunyavi Gypsy Style Sunday
September 5th Studio 1 (Susan Frankovich) 10:00 12:00 Belly Popping 12:30 - 14:30 Tribal Fusion
Part I 15:00 - 18:00 - Tribal Fusion Part II Studio 2
(Kaeshi) 10:00 - 12:00 - “Saskin” Choreography
12:30 - 14:30 - Tribal Fusion Combos with Finger
Cymbals to a Drum Solo 15:00 - 18:00 - “The End
Again” Gypsy Fusion Choreography

Feldenkrais en buikdansen
Start: Zondag 12 september 2010 om 14:00 uur
Einde: Zondag 12 september 2010 om 17:00 uur
Locatie: De Nude Wageningen, Kortestraat 2
Kosten: € 30/25
Website: www.buikdansereslauri.nl
Weleens last van rugpijn of stijfheid tijdens het
dansen? Heb je het idee dat je jezelf soms moet
forceren om een beweging te maken? In deze
Feldenkraisles ga je op een speelse manier leren
hoe je met een minimum aan inspanning vanuit je
bekken je hele lijf in beweging kunt laten komen. In
deze reis door je lichaam ontdek je in je eigen
beweging de koppeling tussen bekken en
schouders. Je beweging wordt een ware dans. Er
zijn twee momenten waarop gedanst wordt op
Egyptische muziek zodat je het effect van de
feldenkraisoefeningen kunt ervaren in je dans.
Aanmelden via buikdansereslauri@yahoo.com of
via 06-49848989. De docente: Josien Enklaar is een
ervaren Feldenkrais practioner, en doet zelf
enthousiast aan Tangodans.

Choreografiecursus orientaalse buikdans
Tribal Dream 2010
Start: Zaterdag 4 september 2010 om 17:00 uur
Einde: Zaterdag 4 september 2010 om 23:55 uur

Start: Zaterdag 18 september 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 18 september 2010 om 17:00 uur
Locatie: Art House, Woestijgerweg 139 te
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Amersfoort
Kosten: € 190
Website: www.bellydanz.com
Heb jij ook het gevoel dat je 'altijd hetzelfde doet' als
je danst? Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie, wil
je leren hoe je meer uit de muziek en meer uit jezelf
kunt halen? Dan is deze cursus misschien wat voor
jou. Op 18 oktober begint de nieuwe
choreografiecursus van Maaike 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.

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. Voor verdere info:
info@sheherazade-bazaar.nl.

Asli Sharqi Festival

Buikdansreis Egypte

Start: Zaterdag 2 oktober 2010
Einde: Zondag 3 oktober 2010
Locatie: Den Haag
Website: www.aslisharqi.nl

Start: Zondag 19 september 2010
Einde: Vrijdag 1 oktober 2010
Locatie: Egypte
Kosten: € 1.100
Website: www.buikdans.net

Na de eerste succesvolle editie van Asli Sharqi eind
september 2009 wordt er nu al weer hard gewerkt
aan het volgende festival, dat zal plaatsvinden op 2
en 3 oktober 2010 in Theater De Regentes in Den
Haag.

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.

Workshop Egyptisch Zigeunerdans / Ghawazee

Workshop Butohdans, Metamorfose
Start: Zaterdag 2 oktober 2010 om 10:00 uur
Einde: Zaterdag 2 oktober 2010 om 17:00 uur
Locatie: MEC SPIRIT, Javalaan 24, 3742 CP Baarn
Kosten: € 95
Website: www.miekeverhooren.nl

Breda
Start: Zondag 26 september 2010 om 13:30 uur
Einde: Zondag 26 september 2010 om 15:30 uur
Locatie: Dansstudio Ton Snoek, Prins
Hendrikstraat 107A Breda
Kosten: € 25/20
Website: www.buikdansereslauri.nl
De dans van de zigeuners uit Zuid-Egypte, met veel
heftig heupwerk. Voor danseressen met enige
ervaring. Bij deze stijl staat het aanleren van de
specifieke ghawazee-bewegingen, spelen met de
bewegingen en interactie met de andere
danseressen centraal, geen choreografie dus!
Inschrijven via inschrijfformulier aan te vragen via
buikdansereslauri@yahoo.com

Dansreis Turkije
Start: Woensdag 29 september 2010
Einde: Woensdag 6 oktober 2010
Locatie: Turkije
Kosten: € 750.-Website: http://sheherazade-bazaar.nl
Van 29 september tot 6 oktober 2010 is er een
buikdansreis naar Cappadocie Turkije. 's Morgens

Een van de belangrijkste grondleggers van Butoh
was Tatzumi Hijikata. Hij ontwikkelde een methode
die hij Metamorfose noemde. Het betekent dat
verschillende lichaamshoudingen beelden en
vormen opleveren die uitgangspunt zijn. De weg
van het ene beeld naar het andere levert de
beweging. Wanneer een aantal beelden
achtereenvolgens worden uitgevoerd spreken we
van een bewegingseenheid; de z.g. Kata's. Zo kom
je tot een interessante choreografie die herhaalbaar
is en een kader biedt om verder te improviseren. In
de workshop werken we vanuit het bovenstaande
gegeven en halen we inspiratie uit archetypische
beelden; afbeeldingen van foto's en/of schilderijen;
natuurbeelden en eigen voorstellingen. Er is ruimte
voor individuele en groepsimprovisatie. De
muziekkeuze zal gebaseerd zijn op de beelden die
ontstaan en kan dan variëren van rustige
meditatieve; oosterse en westerse muziek en
klanken.

Wereldzomerfestival
Start: Zaterdag 2 oktober 2010 om 18:00 uur
Einde: Zondag 3 oktober 2010 om 02:00 uur
Locatie: Heerhugowaard
Kosten: € 15
Website: www.wereldzomerfestival.nl
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Dans-en Muziekfestival WereldZomer in
Heerhugowaard op 2 oktober 2010 in
Heerhugowaard.

Landt, Kerklaan 3 te Hoogland (Amersfoort). Deuren
open om 19.30 uur.

Workshops Turkse dans met Rana Miras en
Buikdansreis Egypte

Ahmet Ogren

Start: Donderdag 14 oktober 2010
Einde: Donderdag 28 oktober 2010
Locatie: Luxor, Egypte
Kosten: € 1000
Website: www.bellydancetravel.nl

Start: Zaterdag 20 november 2010
Einde: Zondag 21 november 2010
Locatie: Amsterdam
Website: www.buikdans.nl

15-daagse romantische dansreis naar Zuid-Egypte
14 t/m 28 oktober Lessen Egyptische dans door
Lady Moonlight (Karin van der Knoop), Karam
Maazin en andere locale docenten:
GHAWAZEE(Egyptische zigeunerdans), NUBISCH,
saïdi, baladi en sharqi. Volop feesten en contact
met plaatselijke bevolking shows, fiets-, boot- en
kamelentochten, bezoek aan tempels en tombes. In
overleg alternatief schilderprogramma mogelijk, ook
per dagdeel Meer info. en inschrijving: René en
Karin Haakman-van der Knoop, tel. 070-3450594,
email karinvdkno@hotmail.com

Oriental Vibes
Start: Zaterdag 30 oktober 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 30 oktober 2010 om 23:55 uur
Locatie: Hoogland
Kosten: € 10,00
Website: www.eastwestarts.nl
Oriental Vibes, buikdansfeest. Live muziek,
vrijdansen, optredens van Chryseis, Noor, Caroline,
Layali Warda en Gauhara i.s.m. Salam, gezellige
bazaar. Reserveren via kunsten@planet.nl Mannen
en vrouwen welkom. Lokatie: Partycentrum 't Hoogh

Workshops Turkse buikdans met Rana Miras en
Turkse zigeuner buikdans met Ahmet Ogren op 20
en 21 november in Amsterdam Info: Dunya,
dunyaada@email.com

Buikdansreis Egypte
Start: Donderdag 6 januari 2011
Einde: Donderdag 13 januari 2011
Locatie: Luxor, Egypte
Kosten: € 925
Website: www.bellydancetravel.nl
7-daagse romantische dansreis naar Zuid-Egypte
Lessen Egyptische dans door Lady Moonlight (Karin
van der Knoop), Karam Maazin en andere locale
docenten: ghawazee(Egyptische zigeunerdans),
NUBISCH, saïdi, baladi en sharqi. Volop feesten en
contact met plaatselijke bevolking shows, fiets-,
boot- en kamelentochten, bezoek aan tempels en
tombes. In overleg alternatief schilderprogramma
mogelijk, ook per dagdeel Meer info. en inschrijving:
René en Karin Haakman-van der Knoop, tel. 0703450594, email karinvdkno@hotmail.com (liefst
bellen)
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