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Voorwoord

Danseres Sanne danste afgelopen vrijdag met haar fusion
bellydance act in de halve finale van Holland’s got Talent.
Jurylid Dan Karaty vond haar optreden een “great
performance”. Hij prees onder andere haar ruimtegebruik,
vergeleken met dat van andere buikdanseressen die hij
had gezien. Helaas was het bellende publiek niet genoeg
overtuigd om Sanne een plaats in de finale te gunnen. Ik
schrok van het commentaar van showbizz man Gordon: “Er
zijn niet zo heel veel buikdanseressen in Nederland. We
hebben Yonina die is inmiddels 185… wij zitten in
Nederland met smart te wachten op zo’n heerlijke meid
zoals jij”. Een mooi compliment voor Sanne, maar een
opdracht voor ons allemaal samen.

Het zou al mooi zijn als meer mensen het boek “Serpent of
the Nile” zouden lezen. Uitgever Joost van Schendel van
Bulaaq vond de Nederlandse vertaling van het bekende
boek van Wendy Buonaventura een eye-opener. In dit
nummer van Raqs wa Risala een recensie en een interview
met vertaalster Else Kok. Wat mij betreft is “De Slang van
de Nijl” verplichte kost voor alle buikdansprofessionals. Een
ideetje voor de feestdagen?

Net als velen van ons maakt ook Sena Roehl zich zorgen
over de kwaliteit van de gemiddelde buikdansdocent. Sena
steekt daarbij ook de hand in eigen boezem en vertelt over
haar methode om nieuwe docenten op te leiden.

Verder in dit nummer een interview met Martje Buning en
recensies van het “Divas van Toen”-weekend, de “Raks
Intensive Summerschool” in Leuven, “Madame Baba’s
Egyptische droom” en “Pelvispower, de dans van de
genitaliën”.

Deze keer ook weer aandacht voor buikdanskostuums.
Kostuumspecialiste Rosanne Pouw wijst ons de weg naar
de beste tribal en fusion kostuumontwerpers. Tot slot heeft
de redactie een stoomcursus buikdans samengesteld. Om
te laten zien aan iedereen die meer wil weten over onze
geliefde dans.

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

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

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

Rosanne Pouw
Rosanne Pouw begon in 1999 met buikdansen en vanaf 2006 geeft zij onder de naam Kyria (zie
www.buikdansereskyria.com ) buikdanslessen en optredens. Naast lessen bij onder meer Farouq, Leila en Yazila
volgde ze de Verdiepingscursus. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van kostuums. Op haar
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.

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

Sena Roehl
Sena ( www.senadance.com ) is afkomstig uit Nederland maar heeft 25 jaar in Duitsland gewoond. In 1985 maakte
ze in Duitsland kennis met de oriëntaalse dans. Ze volgde ontelbare workshops en heeft in Duitsland jaren lang
wekelijkse lessen en workshops gegeven. Sinds 10 jaar woont ze weer in Nederland. Haar school in Hellevoetsluis
en Spijkenisse is tot een van de grootse in Nederland uitgegroeid. Haar specialiteiten zijn Baladi en andere
traditionele stijlen. Volgens Sena raak je nooit uitgeleerd en zij de inspiratiebronnen eindeloos.

Petra Martens
Mijn naam is Amar. Ik ben danseres. Mijn specialisatie en fascinatie liggen bij de klassieke Egyptische danskunst en
muziek. Ik laat mijn dansen inspireren door Golden Era Dancers als Naima Akef en Samia Gamal. Sinds 3 jaar volg
ik een uitgebreide training bij Hossam en Serena Ramzy in Engeland en in Nederland zijn Sibella, Peter Verzijl en
Sena mijn grote voorbeelden en inspiratoren. Soms maak ik creatieve uitstapjes naar andere kunstdisciplines om de
geest levendig te houden en al te vaste patronen te vermijden. Samenwerken met andere dansers en kunstenaars
vind ik heel belangrijk en inspirerend.

Tamara Heeren
In 2005 maakte Tamara voor het eerst kennis met oriëntaalse dans. Het duurde echter tot 2008 voor ze zich
werkelijk meerdere keren per week zou wijden aan haar passie. Eerst volgde een jaar les bij Nuriyya (Brussel) en
Samyra (Gent) vervolgens voegde ze daar ook nog lessen bij Fédra (Brussel) en Artemisia (Leuven) aan toe. En net
via deze laatste leerde ze Raks Intensive Summerschool kennen. In 2010 nam ze voor het eerst deel aan deze
intensieve stage die voor haar een buitengewone ervaring mocht zijn. Tamara houdt het meest van flamenco
oriental en baladi en hoopt zich hier dan ook verder in te verdiepen. Meer over haar dansavonturen is te zien op
haar blog: http://shiversofdance.blogspot.com

http://www.farouq.nl
http://www.buikdansereskyria.com
http://www.allesoverbuikdansen.nl
http://www.naima.nl
http://www.senadance.com
http://shiversofdance.blogspot.com
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n Ademen is dansen m

Martje Buning uit het Zuid-Hollandse Rhoon is al jaren bezig met oriëntaalse dans. In de
dansscène kom ik haar niet veel tegen en vreemd genoeg zijn de meeste ontmoetingen met
haar op straat, in de trein of in een restaurant, waar ik haar dan toevallig tegen het lijf loop.
Een portret van een danseres die lekker haar eigen gang gaat.

Natuurarts
Ik ben met oriëntaalse dans in aanraking
gekomen op advies van een natuurarts. Als
gevolg van een acute blindedarmontsteking op
4-jarige leeftijd had ik verklevingen in de
onderbuik opgelopen. Later kreeg ik daardoor
last van ademhalingsstoornissen, ernstige pre-
menstruele klachten en andere buikklachten.
Naast behandeling adviseerde die natuurarts
me te gaan buikdansen. Dat is nu ruim 20 jaar
geleden.

Door het dansen kreeg ik beter verbinding met
mijn buik, benen en voeten en dat gaf een
ongelofelijk en ongekend plezier. Ik was
helemaal niet met vrouwzijn of schoonheid
bezig, ook niet met buitenkantzaken. Ik was
alleen maar blij een antwoord te hebben op
veel pijn in mijn benen en buik.

De ziel belichaamd en het lichaam bezield
In ben begonnen met lessen bij Marja Zwart.
Van haar leerde ik het respect voor het

lichamelijke, het bewegend genieten van de
muziek zonder dat het naar buiten werd gericht
door danspasjes. Van Shadia leerde ik het
plezier maken en het ordening aanbrengen op
basis van de muziek. Door Sabouschka
Kahlfeld kwam ik in aanraking met de dans van
Suraya Hilal en was het voelend leren
herkennen van de organische bewegings-
vormen, passend bij de muziek belangrijk. Bij
Suraya zelf verdiepte dit nog veel meer.

Pas bij de lessen van Liza Wedgwood, ook van
de Hilal-school ging ik de volledige verbinding
met de dans en het leven aan. Liza leerde me
namelijk dat je ook gewoon mens kon blijven,
terwijl ze een ongekend goed docentschap
neerzette. Van Sylvanne Capell kreeg ik nog
meer verdieping maar ook gein maken mee.
Met haar had ik een grote uitwisseling op het
gebied waar het me werkelijk om gaat: de ziel
belichamen en het lichaam bezielen.

Als danseres dans ik een mengvorm van de
Egyptische Hilal-stijl en energetisch bewust-
zijn. De actieve intelligentie van het lichaam
wordt daarbij aangesproken. Ik bedoel daar-
mee dat het vitaliserende en geneeskrachtige
potentieel van het lichaam wordt aangespro-
ken. Dansen is genezend. Dat is voor iedere
danseres merkbaar: dans maar eens een tijdje
niet. Dan word je soms na enkele dagen al
chagrijnig of knorrig.

De ruggengraat
Ik vind vooral de ruggengraat belangrijk bij het
dansen .Vanuit de ruggengraat komt de
zielenkracht van de mens tot uitdrukking. Ik
heb jarenlange energetische opleidingen
gevolgd en kan in de bewegende mens kijken.
Je ziet dan hoe de energiestroom werkzaam is
en ik kan dan ook zien of de ‘inwoner’ werkelijk
verbinding heeft met het lichaam.

Het is erg belangrijk dat er vol genoten mag
worden van wie men is of wil zijn. De ruggen-
graat beweegt de hele tijd. Het is een innerlijke
dans, alleen al op de ademhaling. Je voelt
wanneer het lichaam inademt dat je longen
uitzetten en dat er een ‘oprichtende’ impuls
door de ruggengraat gaat. En bij de uitademing
een ‘intrekkende’ impuls. Dat voelt als een
innerlijke dans. Over dit onderwerp kan ik
eindeloos uitweiden. Veel potentie van de
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ruggengraat wordt helaas nog niet gevoeld of
erkend. Ik vind het erg leuk om mensen
hiermee in contact te brengen.

Van pasjes naar voelend snappen
De ontwikkelingen op dansgebied in Nederland
volg ik niet of nauwelijks. Ik vind het enig als ik
collega’s tegenkom en dan vindt er ook
meestal wel een actieve uitwisseling plaats,
maar voor de rest ben ik nogal op mezelf. Ik
merk dat ik steeds meer belangstelling krijg
voor verdieping van de dans. Daarom heb ik
mijn lesgroepen in Dordrecht overgedaan aan
Nadiya. Ik heb er geen zin meer in om steeds
opnieuw de hipdrop uit te leggen en niet bezig
te kunnen zijn met de verbinding naar de
innerlijke dans, omdat de cursisten daar niet
voor komen, maar pasjes willen.

Door het ouder worden verlies ik ook de
interesse in het neerzetten van series pasjes.
Die serie beelden achter elkaar neerzetten
pakt me niet meer. Daardoor ben ik ook zwart-
witter gaan kijken naar andere danseressen: ik
voel dat teveel delen van het lichaam vaak niet
meedoen. De zwaartekracht wordt niet in
verbinding met het lichaam opgenomen. Liever
zie ik een zwoegende, zich in sides verliezen-
de, doorgaande danseres dan iemand die van
plaatje naar plaatje hobbelt. Ik geef aan steeds
minder mensen les, die met steeds grotere
liefde het harde werken voelend snappen. Ik
ben dus niet vormgericht bezig maar met
gewoon hard werken om die giga-kracht die
het lichaam heeft te kunnen voelen.

Tot op het bot voelen
Voor mijn basisinkomen werk ik sinds drie
maanden achter het loket bij een tankstation.
Daarvoor heb ik drie en een half jaar voor mijn
dementerende moeder gezorgd en betaalde
mezelf via het PGB-systeem. Mijn moeder
woont nu in een verzorgingshuis, maar het
werken met haar is nog niet afgerond. Ik wil nu
even niet zorgen en gewoon achter de kassa
werken. Heel prettig voor the time being. Ik
heb nog geen zin iets anders te willen, ook
emotioneel niet. Mijn moeder heeft altijd
gezegd “We geven allemaal het leven een
beetje door, niet meer, niet minder “. Ik geef
het door, door het letterlijk tot op het bot te

voelen, te beseffen en te leven. Iedereen heeft
dus een ruggengraat.

Ongekende mogelijkheden
Ik vind een danseres goed als er genoten
wordt van het bewegen en als dat getoond en
gedeeld mag worden. Ik houd erg van die
doorkomende verlegenheid en de gein die bij
mensen dan zo zichtbaar kan worden.

Deze dans heeft me verdiept, verjongd,
vernieuwd en geeft mij en iedereen ongekende
mogelijkheden. Ik ga dus gewoon door met
dansen. Ook hier in Rhoon ga ik een groep
beginnen naast die in Rotterdam, Oud-
Beijerland en Dordrecht. Het liefst met
vrouwen ouder dan vijfendertig, veertig jaar,
als er al wat ‘wording’ heeft plaatsgevonden.

Peter Verzijl
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n Seksuele energie in het donker m
“Pelvispower, de dans van de genitaliën”. Onder deze titel geeft de uit Tunesië afkomstige
Kaouthar Darmoni workshops. Ze belooft je in contact te brengen met je eigen seksuele en
sensuele oerkracht en je te leren deze voor jezelf te gebruiken. Ze zal de cultus van de godin
Ishtar met je delen. Allemaal in een sfeer van intimiteit, veiligheid, gevoeligheid en uitdaging.
Marieke van Beek ging erheen en vertelt ons over haar ervaringen.

De workshop vindt plaats in Amsterdam op
zaterdagmiddag van één tot vijf en kost 70
euro. De locatie blijkt een sportschool te zijn.
Om 12:50 uur staan de meeste dames
omgekleed klaar voor de zaal. Precies om
13:00 uur arriveert Kaouthar. Ze begint met het
ophangen van de spullen die ze wil verkopen.
Dan kleedt ze zich haastig om en om 13:10 uur
kunnen we beginnen.

Er zijn 25 vrouwen, beginners en gevorderden
door elkaar. De zaal is een beetje vies, heeft
harde tl verlichting en de afzuiginstallatie
maakt erg veel lawaai. Er is een ramenwand
naar de gang waar sporters naar ons staan te
kijken. Ik vraag me af hoe we straks de intieme
en veilige sfeer zullen krijgen. We zullen vast
en zeker op de vloer moeten gaan liggen.

Na een korte warming-up geeft Kaouthar haar
inleiding. Ze stelt zich niet voor. Kent iedereen
haar? Ze vertelt dat buikdansen van binnen
naar buiten gaat, dat het 6000 jaar geleden in
de Ishtar cultus ook zo ging en dat we daarom
vandaag met de genitaliën gaan dansen. Ze
loopt onrustig heen en weer en spreekt in vier
talen. Dit maakt het moeilijk te volgen. Graag
wil ik meer weten over deze Ishtar cultus:
Gaan we een Ishtar-cultus-ritueel doen? En
welk dan? En hoe weet ze hoe dat gaat als het
zo lang geleden is? Staan er in Tunesië Ishtar-
tempels?

We beginnen. Inderdaad gaan we op de grond
liggen. Ze doet nu de gordijnen van de raam-
wand dicht. We moeten onze vaginaspier aan-
spannen en ontspannen. Dan hetzelfde met de
anusspier en de perineumspier. Iets klopt er
niet. Eenmaal thuis kijk ik in mijn anatomische
atlas: de vaginaspier en anusspier zijn beiden
onderdeel van de grotere pubo-coccygeus:
een spier die het schaambeen (os pubis) met
het stuitje (os coccygis) verbindt. De
welbekende pc-spier. Het perineum is geen
spier maar een gebied tussen anus en vagina.

We gebruiken onze ademhaling: uitademen en
aanspannen, inademen en ontspannen.
Kaouthar vertelt dat ze zich rot geschrokken is
toen ze in Nederland kwam en ontdekte dat we
schaamlippen, schaamstreek, schaambeen
etc. zeggen. Waarom je schamen voor onze

genitaliën? Dat kennen ze in Tunesië niet; haar
oma pakte haar gewoon bij haar stuitje en
schaambeen vast om haar een buikdansbewe-
ging aan te leren. Ze zijn heel vrij. Ik vraag me
af waarom ik dan in alle hammams die ik in de
Arabische wereld heb bezocht een slipje
aanmoest? Is haar Tunesische familie dan zo
anders?

We visualiseren energie die zich verspreidt in
ons lichaam. Inademen en vasthouden,
uitademen en verspreiden. Dit voelt prettig.

We gaan staan en schudden met ons hele
lichaam. Kaouthar doet het licht uit. De tl’s zijn
niet dimbaar. Ze vertelt dat het tweede chakra
en het vijfde met elkaar corresponderen en dat
we daarom onze keel open moeten zetten en
geluid maken. Ze zet de muziek heel hard. Zelf
houdt ze erg van schreeuwen. Ze heeft dan
ook een stem als een legercommandant. Ze
staat te schudden en schreeuwt voortdurend
“open your throat!” en “tempo tempo!”. Ik hoop
maar dat ze niet te dicht in mijn buurt komt.
Geschreeuwde commando’s ervaar ik als
grensoverschrijdend. Bovendien hebben ze
een averechts effect: ik kruip in mijn schulp
waar het commando luidt dat ik eruit moet
komen.
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Het licht gaat aan, we gaan buikdanstechniek
doen: de camel. Onze nu getrainde genitaliën
worden erbij ingezet. Het bekken is voor:
vagina aanspannen, anus aanspannen, buik
aanspannen en billen aanspannen terwijl je het
bekken naar achter brengt, vervolgens laat je
de vagina los, de anus los, dan de buik en dan
de billen los en brengt het bekken weer naar
voren. Steeds in die volgorde. Het bekken
beschrijft een 8. Kaouthar tekent hem in de
lucht dwars voor haar lichaam waardoor ik in
de war raak want in die richting is het een
andere 8 en niet de camel. Bovendien heb ik in
alle twintig jaar dat ik buikdans nog nooit van
iemand gehoord dat de camel een 8 beschrijft.

Nu gaan we de shimmy toevoegen aan de
camel. Ik zie dat dit voor veel vrouwen heel
moeilijk is. Kaouthar houdt het klassikaal en
corrigeert niemand individueel. We leren nog
een leuke shimmyvariatie waarbij we onze
armen omhoog brengen, tegelijkertijd onze
vagina aanspannen en weer loslaten terwijl de
armen neerdalen als een douche van energie.

Het is pauze en Kaouthar verkondigt dat het
tijd is voor triviale zaken, zoals haar betalen.

Na de pauze doen we een rondje waarin je
moet zeggen wat je leuk vond en wat moeilijk.
Dit duurt wel dertig minuten en levert eigenlijk
niet veel op. Ik herinner me een workshop met

de Turkse Serpil Murtezaoglu. Ze gaf een veel
te moeilijke techniek, zag na twee minuten dat
het niet aankwam en paste binnen enkele
tellen haar dansoefeningen aan. We konden
gewoon doordansen en hoefden haar niet uit
te leggen wat we moeilijk vonden. Zo leerden
we geen verkeerde dingen en kregen we onze
correcties in het moment. Een goede
dansdocent kan zelf waarnemen wat er wel en
niet goed gaat.

De enkeling die zich in het rondje emotioneel
kwetsbaar opstelt krijgt daarop geen enkele
persoonlijke feedback.

We herhalen dezelfde ligoefening als in het
begin. Kaouthar vertelt dat seksualiteit niet
hetzelfde is als seksuele energie. Seksuele
energie is ook passie, creativiteit en plezier in
het leven. Dit klopt. Ze voegt een mooie
mantra toe: “Ik gun mijzelf onbegrensde
seksuele energie en onbeperkt plezier.”
Ze merkt op dat wij ons door het calvinisme in
Nederland in onze vrouwelijkheid minder vrij
voelen. Kaouthar leeft, woont en werkt in
Nederland. De wijze waarop ze bijt in de hand
die haar voedt ervaar ik als ongepast.

Als laatste leert ze ons hoe je koket moet zijn.
Heup naar rechts, schouder naar links, open je
keelchakra door je kin omhoog te doen, dan
shimmy met je vagina open, herhaal alles op
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links. Het ziet er niet uit. De grote Dina heup-
cirkel moeten we doen met onze anus open en
onze vagina dicht. Ik probeer het maar het is
onmogelijk want het zijn twee onderdelen van
dezelfde pc-spier, aanspannen in een deel
betekent automatisch aanspanning in het
geheel. Afgezien van de fysieke onmogelijk-
heid ziet het eruit alsof je klaarstaat voor
penetratie en dat lijkt me een ander vakgebied
dan buikdans.

We gaan in rijen tegenover elkaar staan en
moeten elkaar uitdagen. Plagerige competitie
waarbij je elkaar helpt. Volgens Kaouthar is het
typisch Tunesisch dat vrouwen elkaar uitdagen
en zo met elkaar oefenen hoe dat moet,
alvorens ze in contact treden met mannen.
De groep gedraagt zich welwillend en gehoor-
zaam. Het ziet er niet uit. Ik vraag me af waar
is nu die seksuele oerkracht? Waarom moet ik
me zonodig gedragen als een Tunesische
vrouw? Ben ik terecht gekomen in een sekte
met Kaouthar als Tunesisch-Nederlandse
goeroe? Ik krijg sterk het gevoel dat mij een
probleem wordt aangepraat dat ik niet heb. Ik
begin dat gezeur over Tunesië en Nederland
een beetje beu te worden. Het lijkt op etnisch
patriottisme en dat leidt nergens toe.

We krijgen de opdracht om vrij te dansen. De tl
verlichting gaat weer uit. Ik dacht dat we in
deze workshop gingen leren om met onze
verborgen lichaamsdelen als een godin in het
licht te dansen. Zo blijft onze seksuele energie
letterlijk in het duister.

Als we in cooldown op de grond liggen gaat de
deur ruw open en zegt een man in onvervalst
Amsterdams dat we eruit moeten. Dat doet de
deur dicht. ’s Nachts droom ik van de
Bhagwan.

Conclusie
De beloofde sfeer van intimiteit en veiligheid
stond lijnrecht op de realiteit. Een kille
sportzaal is geen ambiance om een dergelijke
sfeer mogelijk te maken. In heel Amsterdam
moet toch wel een wat passender ruimte te
vinden zijn.

Hetzelfde geldt voor de sfeer en stijl van
lesgeven: autoritair met weinig ruimte voor de
individuele cursisten. Het ontbreekt aan zacht-
heid en empathie. Ik heb weinig begrip ervaren
voor de Nederlandse vrouw en cultuur. Zonder
begrip open je niet en leer je dus ook niets.

De danstechnische inhoud is op zijn minst
discutabel en schept verwarring. Ik miste
differentiatie in het werken met de
bekkenbodem: wat voor de een goed is kan
voor een ander juist schadelijk zijn.

Het therapeutische aspect van deze
dansworkshop is onprofessioneel en zelfs
gevaarlijk voor vrouwen die beschadigd zijn in
hun intimiteit en seksualiteit. Oefeningen en
benaderingswijze van de genitaliën zijn nogal
masculien en weinig subtiel. Niets over
aanraken, voelen, clitoris of vulva.

Over de Ishtar cultus ben ik niets te weten
gekomen. Van iemand met academisch niveau
had ik meer verwacht.

70 euro maal 25 personen maakt samen 1750
euro. Dat is toch leuk verdiend op een
zaterdagmiddag. Naast haar belletjes is het
vooral Kaouthar’s kassa die rinkelt.

Marieke van Beek

Advertentie
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n De slang van de Nijl m
21 jaar na het verschijnen van de eerste druk van “Serpent of the Nile, women and dance in the
Arab world” is het boek (op een voortreffelijke manier) in het Nederlands vertaald door Else
Kok. Daardoor is één van de belangrijkste boeken die over de oriëntaalse dans verschenen
zijn, toegankelijk voor een groter publiek. In het boek wordt overigens gekozen voor de term
Arabische dans.

Hoofdstuk voor hoofdstuk wordt de geschie-
denis van de Arabische dans behandeld, soms
aangevuld met belevenissen van de schrijfster,
de Britse danseres Wendy Buonaventura, in
Egypte en Noord-Afrika. Buonaventura
omschrijft dans als een behoefte om ons te
uiten en betekenis aan ons bestaan te geven.

Met name heeft ze het over de religieuze
betekenis van dans waarin vrouwen vanouds
een grote rol hadden en ze omschrijft hoe deze
rol gemarginaliseerd werd na het opkomen van
de grote monotheïstische godsdiensten
(christendom en islam) waarin mannen het
voor het zeggen hebben gekregen. Toch is de
specifieke vrouwendans altijd blijven bestaan.

De schrijfster vertelt over de trek van de
zigeuners, de plaats van de Ghawazee in de
Egyptische maatschappij, de uitgebreide
reisverslagen van westerse reizigers die in
vroeger eeuwen Egypte bezochten, de
danseressen van de Ouled Naïl, de
toenemende westerse invloed, het ontstaan
van het Oriëntalisme, de baladi, de filmdans en
invloeden die de laatste decennia in de
Arabische wereld hebben plaatsgevonden.

Daarnaast worden de opbouw van de
Arabische muziek en de overeenkomsten
tussen de dans en de Arabische beeldende
kunst besproken. De schrijfster is zo in staat
verschillende aspecten uit de Arabische wereld
met elkaar te verbinden waardoor tegelijkertijd
bijna een theorie wordt gevormd over de dans.

Wat dit boek anders maakt dan andere boeken
over oriëntaalse dans is de scherpzinnige
sociologische en psychologische kijk van
Buonaventura op de rol van de vrouw in de
Arabische en westerse wereld. Steeds weer is
onderhuids het gevoel tastbaar dat vrouwen
door hun onweerstaanbare vernietigende aan-
trekkingskracht kennelijk ‘gevaarlijk’ zijn voor
veel mannen en dat dat negatieve uitwerking
heeft voor vrouwen. De opschudding die Little
Egypt veroorzaakte door haar optredens
tijdens de Wereldtentoonstelling in Chicago in
1893 is daar een mooi voorbeeld van, maar
ook de verlegenheid die buikdanseressen bij
hun optredens kunnen oproepen bij het
westerse hedendaagse publiek is een
illustratie daarvan.

Het boek wordt afgesloten met een (nieuw)
hoofdstuk over hedendaagse ontwikkelingen.
Met name noemt Wendy Buonaventura de
ontwikkelingen rond het ontstaan van de
Tribal-dance waarin zij de zelfverzekerdheid
van de Ghawazee-danseressen terugziet.
Hiermee breekt ze een lans voor het verder
ontwikkelen van de Arabische dans in een
nieuwe omgeving en in een nieuwe tijd. Ze ziet
de Arabische dans als een ultieme persoonlijke
uitingsvorm waarin iedereen op een eigen
manier authentiek kan zijn.

De Slang van de Nijl is kleiner van formaat dan
het oorspronkelijke boek. Een aantal illustraties
is daardoor weggelaten of (soms teveel)
verkleind. De illustraties zijn overigens prachtig
en zijn een welkome aanvulling op de zeer
leesbare tekst. Jammer is wel dat het door
Buonaventura uitgebreid beschreven schilderij
van Ingres (Turks bad) dat door de beschrij-
ving nieuwsgierigheid opwekt, niet wordt
weergegeven. Ook de omwisseling van de
foto's van Fifi Abdo en Suheir Saki op bladzijde
163 is een (piep)klein minpuntje.
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Het doet echter niets af aan de schat van
(achtergrond)informatie die dit boek te bieden
heeft. Alom voert het respect voor de dans en
haar schoonheid de boventoon. Dit meester-
werk zou dan ook in geen enkele boekenkast
van de liefhebber/ster of beoefenaar/ster van
de Arabische dans mogen ontbreken.

Recensie: De slang van de Nijl, vrouwen en
dans in de Arabische wereld, door Wendy

Buonaventura, Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam,
222 blz. ISBN 978 90 5460 170 8 (Nederland).
Voor Vlaamse lezers: Uitgeverij EPO, ISBN
978 90 6445 627 5

Op www.bulaaq.nl is een inkijkexemplaar van
het boek te vinden.

Peter Verzijl

n This is bellydance!! m

Wat is buikdansen nu eigenlijk? Voor iedereen die wel eens met een mond vol tanden
staat bij die vraag, voor wie geen zin heeft om ter plekke een demonstratie te geven,

heeft de redactie van Raqs wa Risala een stoomcursus buikdans samengesteld.

Dertien filmpjes laten ons zien wat echte buikdans is. Met begeleidende teksten in het
Engels om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, maar het gaat om de filmpjes. Van de
Egyptische Samia Gamal, Taheya Carioca, Mona El Said, Tito, Dina en Randa Kamel. Van

Leila Haddad, Didem, Mouna, Yonina, Jillina, Fat Chance Belly Dance en Rachel Brice.

Met deze filmpjes wil de redactie laten zien hoe mooi en gevarieerd buikdans kan zijn en
welke kracht de danseressen uitstralen. Buikdans is een kunst; het vraagt training en

ervaring om het goed te kunnen doen. Buikdans is entertainment; het is leuk om te doen en
leuk om naar te kijken.

Wie alle filmpjes bekijkt heeft binnen 45 minuten een goede indruk van onze danskunst. De
cursus is te vinden op de Raqs wa Risala website. Hier is een verkorte, rechtstreekse link:

http://tinyurl.com/this-is-bellydance

http://www.bulaaq.nl
http://tinyurl.com/this-is-bellydance
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n Het volgende boek m

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van het boek “Serpent of the Nile” in de
boekhandel. In dit blad kunt u hiervan de recensie lezen. Peter Verzijl was ook nieuwsgierig
naar de vrouw achter deze vertaling. Hij interviewde Else Kok over haar ervaringen met “De
slang van de Nijl. Vrouwen en dans in de Arabische wereld”.

Mijn interesse voor oriëntaalse buikdans is
eind jaren tachtig ontstaan. Door een aardige
vrouw bij een reisbureau kwam ik bij Dunya
(Ada van der Wijngaart) terecht. Helaas was
het een gevorderdengroep; ik voelde mij er niet
zo op mijn plaats, maar de mensen waren leuk
en ik ben gebleven. De dans zelf vond ik mooi,
maar niet gemakkelijk. Na twee jaar besloot ik
te stoppen. Toen gebeurde het opeens: er
kwam beweging in het bovenlijf. Vanaf die tijd
ben ik fanatieker geworden en ging erbij les-
sen, bij Mariska Assink, Jeanine Korrelboom
en anderen. Ik ging ook naar workshops. De
allereerste was bij Momo Kadous, later Rana
Miras, Catherine Ruillet, Mayodi, Farouq en
Ahlem.

Arabische muziek had ik al eerder gehoord;
vooral Fairouz vond ik prachtig. Door een reis
naar Marokko en Algerije luisterde ik ook naar
Umm Kalthoum, Farid El Atrache, Warda. Ik
ging ook lezen over oriëntaalse dans, meer
muziek kopen, meer reizen, bijvoorbeeld naar
Turkije, Tunesië, Egypte en Marokko. En naar
mijn oude liefde Engeland.

Arabische boekwinkel
In 1997 was ik met vrienden in Londen. Ik
wilde daar het boek “Serpent of the Nile.
Women and Dance in the Arab World” van
Wendy Buonaventura kopen en vond het in de
Arabische boekwinkel ‘Saqi’. Hoe ik aan die
titel kwam ben ik vergeten, misschien in de
‘Navel’ gelezen? Saqi is tevens uitgeverij en
heeft de ‘Serpent’ uitgegeven. De combinatie
dans, geschiedenis en kunst boeit mij, en ik
was meteen verliefd op dit boek, in de eerste
plaats om de prachtige illustraties. De tekst
heb ik pas later gelezen.

Het idee om het boek te vertalen werd in die
tijd geboren, maar het duurde nog jaren voor ik
naar een uitgever durfde te stappen. Dertig
jaar geleden heb ik Engelse taal en letterkunde
gestudeerd en gedurende enkele maanden als
invaller gewerkt op scholen, maar dat is mij
niet bevallen. In het jaar 2000 begon ik
Engelse les te geven aan een vriendin en aan
mensen die ik vond via advertenties. In 2003
had ik het gevoel dat het vertalen nu wel zou
lukken. De uitgeverij Bulaaq leek mij heel
geschikt; ik vond dat het boek prima in dat
fonds paste. De uitgever was direct

enthousiast en ging naar Londen om de
rechten van het boek te reserveren. In het
begin zag het er goed uit, maar al snel hoorde
ik niets meer, ook niet na herhaalde e-mails en
telefoontjes. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat
het project was afgeblazen. Toch bleef bij mij
het gevoel hangen dat het ooit nog eens door
zou gaan.

Geduld beloond
In 2009 werd mijn geduld beloond: de uitgever
belde of ik nog zin had in de vertaling. In
oktober was het contract met de Engelse
uitgeverij Saqi rond en kon ik eindelijk
beginnen. In oktober werkte ik vier à vijf uur
per dag, vijf dagen per week. In november
werden dat zes uur of meer, en al snel zes
dagen. In december werd het echt aanpoten,
namelijk zeven dagen, omdat ik doodsbang
was om de deadline van 15 januari 2010 niet
te halen. Mijn sociale leven was tot het nulpunt
gedaald, een deadline is dodelijk! Mijn familie
en vriendinnen sprak ik voornamelijk door de
telefoon. Toch beleefde ik veel plezier aan dat
harde werken, ik wist niet dat ik dat nog in mij
had!

Met de uitgever had ik regelmatig contact, per
e-mail of per telefoon, want hij wilde alles lezen
wat ik vertaalde. Logisch, want ik ben helemaal
geen vertaler, dit was mijn eerste boek. Ik was
aangenomen omdat mijn proefvertaling goed
was. Waar ik al vertalend tegenaan ben
gelopen is mijn ‘slechte Nederlands’. Dat krijg
je als je alleen maar Engels leest. Nu ben ik
begonnen met Nederlandse boeken, in
opdracht van de Vertalersvakschool, waar ik in
oktober de tweejarige opleiding tot literair
vertaler ga beginnen..

Kissebissen
Het was met de uitgever vaak kissebissen over
woorden. Het moeilijke van vertalen is dat je
niets aan een tekst mag veranderen, het moet
heel letterlijk worden vertaald. Je mag niets
verfraaien, ook al klinkt jouw zin beter! In het
begin vertaalde ik ook veel te vrij, dat mag
absoluut niet, je moet als het ware in de huid
van de schrijfster kruipen. Een klein voorbeeld
is bijvoorbeeld ‘finger cymbals’. In Nederland
zeggen we zills en onze zuiderburen zeggen
vingercimbaaltjes. Het laatste is de juiste
vertaling, geen zills dus. Een ander voorbeeld



Raqs wa Risala, nummer 17, september 2010, blz. 11

was het Engelse woord ‘bullets’ (blz. 153 in het
Engelse boek) in de zin: ‘The heavy padding.
of the bra top brings to mind an era when the
boned support and padding of bras made a
woman’s breasts look like bullets...’. Ik wilde
het met granaten vertalen en de uitgever met
kogels. Nadat ik had opgemerkt dat
vrouwenborsten zo groot als kogels nergens
op sloeg, is er uiteindelijk toch voor granaten
gekozen, terwijl er eigenlijk kogels staat; een
van de weinige concessies van zijn kant. Maar
dat zag ik pas toen het boek gedrukt was! Het
was geen gemakkelijke opgave om mij neer te
leggen bij bevelen van hoger hand!

Het boek is door mij vertaald, maar ik weet dat
de uitgever en de corrector er ook hun eigen
vondsten in hebben gezet. Soms is er iets
veranderd van goed naar fout. Dit is gebeurd in
de inleiding, bladzijde 10. De zin luidt: “De
termen ‘cabaret’ en het oude koloniale
‘buikdans’ worden allebei geregeld gebruikt om
de commerciële, verwesterste vorm aan te
duiden die je in hotels, nachtclubs en
restaurants aantreft”. Mijn keuze was
’verwesterde’, maar helaas is dat veranderd in
‘verwesterste’, wat de overtreffende trap is.
Nog een ander voorbeeld is het begrip
‘sympathetic magic’. Hiermee wordt magie,
toverkunst op afstand bedoeld. De uitgever (of
de corrector) heeft er ‘genezende magie’ van
gemaakt, maar daar ben ik het niet mee eens.
Zo kan ik nog uren doorgaan. Ik vind het erg
frustrerend dat het zo ging.

Schriftje naast het bed
Het leuke aan het vertalen van een boek vond
ik als iets goed liep, als de zinnen zich
aaneenregen tot een stukje mooi proza. Soms,
als ik een woord maar niet kon vinden,
probeerde ik het los te laten en verder te gaan.
Een aantal keren is het gebeurd dat ik ’s
nachts wakker werd met het goede woord op
de lippen. Sinds die tijd ligt er een schriftje en
een pen naast mijn bed! Bij hoofdstuk zes was
ik echter vertwijfeld; ik zag het absoluut niet
meer zitten. Ik heb mijn huis verlaten, dacht
hier kom ik niet meer terug en ben naar de
bioscoop gegaan. Gelukkig was de film heel
lang, bijna drie uur (Millennium 1). Daarna nog
thuis naar een goede film gekeken (The Tango
Lesson). De volgende dag ben ik weer met
frisse moed begonnen.

Bij de eerste hoofdstukken had ik Anne Kinloch
(native speaker en buikdanseres) als
correctrice, dat was heel fijn. Later ging ik zo
hard dat het voor haar niet meer bij te houden
was. Aan verschillende mensen heb ik van
alles gevraagd, bijvoorbeeld aan Laudie

Vrancken, Willy Collewijn, Peter Verzijl en Ada
van der Wijngaart. Ada heeft een stuk Duitse
tekst voorgelezen en ik heb in de Franse
“Serpent” hetzelfde stuk gelezen. De
corresponderende Engelse tekst was namelijk
nogal lastig. Dit waren eigenlijk de enige
zinnen waar ik me helemaal geen raad mee
wist. Die zinnen waren overigens niet van
Wendy Buonaventura, maar een citaat van
Hugo von Hofmannsthal, die Ruth St. Denis
(een Amerikaanse danseres) adviezen
stuurde.

Farsi woorden
Met Wendy Buonaventura heb ik een aantal
keren contact gehad. Ze had mij op het Asli
Sharqi Festival in september 2009 in Den
Haag verzekerd dat ik haar altijd kon e-mailen
als iets niet duidelijk was. Dat is een paar maal
keren gebeurd. Het waren kleinigheden, maar
ik moest ze vragen. Het woord ‘hosh’
(binnenplaats) bijvoorbeeld, waarvan ik dacht
dat het een Arabisch woord was, bleek Farsi te
zijn. Een van mijn bezwaren tegen het boek is
dat de verklarende noten niet uitgebreid
genoeg zijn. Ik heb veel moeten opzoeken; dat
hoorde onder andere bij mijn voorbereidend
werk, dat ik gelukkig al in voorafgaande jaren
had gedaan. Een woord dat ik graag in de
noten opgenomen had willen zien was het
woord ‘orfisch’ (zie bladzijde 25). Orpheus, de
beroemde zanger uit de Griekse mythologie
gold in Hellas (het oude Griekenland) als de
stichter van een godsdienstige-wijsgerige
beweging, het orfisme. Vandaar orfische
inscriptie.

Veel hulp van Aladin
Waar ik veel aan heb gehad is Al@din, de
vraagbaak van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA). Je kunt tegenwoordig veel
op Google vinden, maar daar moet je dan wel
veel doorlezen voordat je het goede antwoord
vindt. Bij de vraagbaak krijg je een uitgebreid
en gericht antwoord, bijvoorbeeld bij het woord
‘Circassia’. Karatsjevo-Tsjerkessië is een regio
op de Kaukasus, zoals Tsjetsjenië en Noord-
Ossetië, maar Tsjerkessië is volgens een
andere bron nu een autonome republiek. De
vrouwen uit dit land waren beroemd om hun
schoonheid en zeer gewild als haremdames.

Als verdere voorbereiding heb ik verschillende
boeken van de bibliografie gelezen, waaronder
“The Vagabond” van Colette, “Letters from
Egypt” van Lucie Duff Gordon, stukjes uit E.W
Lane’s “The Modern Egyptians”, “Een straat in
Marrakech”, “The Guests of the Sheik” van
E.W. Fernea en nog verschillende anderen.
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Inhoudelijk en uiterlijk verschilt het
Nederlandse boek niet van het Engelse; het is
een letterlijke vertaling. Ook de illustraties zijn
dezelfde, dat was van te voren bepaald. Ook
mocht er niets aan de titel veranderd worden.
Dat er voor een kleiner formaat is gekozen
heeft waarschijnlijk een financiële reden.
Eerlijk gezegd heb ik mij daar nooit in verdiept.
Ik was meer bezig met de lay-out, die vind ik
namelijk niet mooi. Wat mij betreft hadden die
witte letters meer naar beneden mogen staan,
of een andere kleur, zonde van die prachtige
danseres van Etienne Dinet.

Twijfels
Over de hoofdstukken 1 en 2, die teruggaan tot
het ontstaan van de dans en de omzwervingen
van de zigeuners, heb ik zo mijn twijfels. Er
wordt nergens aangegeven waar de schrijfster
deze feiten vandaan heeft; te weinig noten
staven deze beweringen. Hoofdstuk 9 ‘een
mozaïek van muziek en dans’ was echter
heerlijk om te vertalen, heel interessant en
vloeiend geschreven. Ook hoofdstuk 5 sloeg
bij mij aan, vooral het gedeelte over Armen
Ohanian, een uitzonderlijke danseres uit het
begin van de twintigste eeuw die uit een
gegoede familie kwam en toch beroepsdan-
seres is geworden, een ongewone keus voor
die dagen. Ik houd wel van die vrouwelijke
rebellen!

Ondanks de bezwaren ben ik van mening dat
dit boek een goede ondergrond geeft voor
Nederlandse danseressen, vanwege de
geschiedenis, achtergronden en ontwikkeling
van de dans. Ik ken geen enkel ander boek dat
zich zo uitgebreid daarmee bezig houdt.

Het gedeelte over Egypte is wat mager. Ook
moet je als lezer zelf maar uitzoeken welke
van de oriëntalistische schilders echt ter plekke

zijn geweest en welke schilderijen alleen op
fantasie berusten. Eerlijk gezegd vond ik dat
leuk om te onderzoeken. In reisjes naar
Engeland bracht ik bezoekjes aan het Victoria
& Albert museum, de Wallace Collection en de
Mathaf Gallery. Deze galerie werd veelvuldig in
het boek genoemd. Mathaf is Arabisch voor
museum en het is inderdaad net een klein
museum. Het is een heerlijke galerie, heel
toegankelijk en men vindt er prachtige
schilderijen, met veel afbeeldingen van
harems, danseressen en woestijntaferelen. Ik
kreeg daar een rondleiding, wat heel aardig
was, want het was snel duidelijk dat ik geen
potentiële klant was. Je begrijpt dat ik daar nog
verschillende keren terug ben geweest.

Wat de verkoop van het boek betreft heb ik
geen enkel recht. De boeken die ik zelf
verkocht heb (de voorraad is bijna uitgeput)
waren mijn salaris. Met wat er verder in de
boekwinkels gebeurt heb ik niets te maken.
Mijn uitgangspunt was het vertalen van het
boek, niet de financiën.

Op naar het volgende boek
Het geeft mij een ongelofelijk voldaan gevoel
dat nu alles achter de rug is; alsof een lang
gekoesterde wens is uitgekomen. Het ruikt
naar meer, maar eerst wil ik mijn Nederlands
verbeteren en meer vertalingervaring krijgen.
Maar het volgende project zit wel al in mijn
hoofd, een boek dat ook in de danssfeer ligt.
Hoewel het beroep vertaler heel eenzaam is
en niet lucratief, bevalt het mij goed, zeker
omdat je (min of meer) je eigen baas bent, zelf
je werkuren en -dagen kunt bepalen. Ik zie uit
naar het moment dat ik kan beginnen met het
nieuwe boek.

Peter Verzijl
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n Madame Baba's Egyptische droom m

Wat doe je als je zondagmiddag vrij hebt en je weet dat Madame Baba in je eigen stad optreedt
op de Kinderparade, de kinderversie van De Parade? Dan ga je erheen! En zo kwam Peter
Verzijl op 1 augustus bij de Kinderparade in Utrecht.

Anja Kriek uit Amsterdam geeft al jaren les aan
volwassenen en kinderen en maakt ook al lang
kinderprogramma's op de televisie voor de
VPRO. In 1988 begon ze met "Valley of the
dolls" (parodie op soap met Barbiepoppen), in
1990 maakte ze "Sprookjes van de zee”
(onderwatersprookjes) en in 1996-1997 de
"Hondenshow". Sinds 2002 kruipt ze in de huid
van Madame Baba, de eeuwig op zoek zijnde
en altijd dromende danseres die zelf een
beetje kind is gebleven en daarom ook precies
weet wat kinderen leuk vinden. Als Madame
Baba heeft ze enkele televisie series gemaakt
die geheel aan buikdans gewijd waren:
"Madame Baba laat haar buik dansen" (2002),
"Buikzingen" (2003) en "Madame Baba danst
haar buik achterna" (2006).

Vier grote steden
En dit jaar staat ze dus in de vier grote steden
op de kinderversie van De Parade met
"Madame Baba's Egyptische droom", waarin

ze ondersteund wordt door percussionist
Sattar al Saadi.

Terwijl het publiek nog binnen komt en de tent
zich bijna geheel vult met ouder en heel jong
publiek, ligt Madame Baba in haar boudoir te
dromen. Wat ze droomt wordt direct op een
scherm geprojecteerd. Ze droomt dat ze een
Egyptische danseres in een film is en in de film
wordt de dans van de danseres gevolgd door
regisseur Hassan Hilali. Eenmaal wakker en in
de dagelijkse realiteit aangeland besluit
Madame Baba om de droom werkelijkheid te
maken en gaat ze de regisseur googlen. Ze
vindt hem en krijgt contact. Hassan Hilali is
eigenlijk wel geïnteresseerd in Madame Baba.
Ze moet, wil ze naar Egypte vertrekken om
daar in een film mee te dansen, wel via skype
auditie doen voor de beroemde regisseur. En
daar heeft ze de hulp van de kinderen in de
zaal voor nodig die ze uitnodigt om met haar
mee te dansen, wat de kinderen ook en masse
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doen. Hilali is onder de indruk van de
capaciteiten van Madame Baba maar vraagt of
ze ook Arabisch kan spreken. Ja, natuurlijk,
met een leugentje om bestwil lukt dat aardig en
dit wordt gedemonstreerd in een leuk liedje,
waarin de zaal wordt gevraagd mee te zingen,
te klappen én te dansen. Madame Baba mag
uiteindelijk naar Egypte. Ze vraagt de kinderen
om haar koffer te helpen inpakken en we zien
haar op het scherm naar Cairo vliegen en ook
daadwerkelijk dansen in een echte Egyptische
film. Als ze terug is bedankt ze de kinderen
voor hun hulp en wordt er een feestje gebouwd
tot slot.

In een half uur tijd neemt Madame Baba
kinderen en volwassen kinderen mee in haar
droomwereld, met humor en met een grote rol
voor het publiek. Een interactieve voorstelling
die positief is voor het beeld van de buikdans.
Ook wordt er op speelse wijze kennisgemaakt
met andere culturen, geen overbodige luxe in
deze tijd. Een voorstelling ook waar jong en
oud bij betrokken raken, met lichtvoetige
Arabische muziek en duidelijke instructies hoe
het publiek veilig mee kan doen zonder voor
schut te staan. Eigentijds is de koppeling van
de fantasiewereld met de huidige digitale
apparatuur en zo lopen fantasie en werkelijk-
heid in elkaar over. Er is goed ingespeeld op
kinderen in de mythische fase die nog in de
zalige wereld leven waarin fictie en realiteit
vlekkeloos in elkaar overlopen. Het decor is
eenvoudig en effectief door het kamerscherm
en vele glitterstofjes en Madame Baba ziet er
uit als om door een ringetje te halen.
Daarnaast is het beeldmateriaal uit de
televisieserie waarin Madame Baba op zoek
gaat naar de oorsprong van de buikdans,
uiterst efficiënt hergebruikt.

Kortom: een leuke, ongedwongen voorstelling
waar ik als iets ouder kind van heb genoten.

Peter Verzijl
(Foto’s Simone Baddou)

Advertentie
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n Buikdansdocenten in de 21e eeuw m

Als buikdansprofessionals klagen we regelmatig over danseressen die na een paar lessen al
gaan optreden en soms zelfs lesgeven. Ook dansdocent Sena maakt zich daar zorgen om,
maar zij drukt ons op het hart dat we de oplossing eigenlijk zelf in de hand hebben.

Als ik om me heen kijk of mijn oor te luisteren
leg hoor ik deze uitspraken:

Ik geef ook les….

Nee, die workshop doe ik niet, want baladi
…heb ik al gehad...

Ik treed allang op….

Maakt niet uit hoor de mensen vinden alles
leuk…

Beginners aan wie je les geeft of het publiek
waar je voor danst hebben er toch geen
verstand van!...

Saaïdi…vind ik niks aan...

Sluier vind ik wel leuk en wings...

Zills…nee hoor heb ik een keer geprobeerd is
mij te moeilijk.

Zomaar wat opmerkingen die ik regelmatig
hoor en waarvan mij de rillingen over de rug
lopen. Waarom? Om dat te begrijpen moeten
we ongeveer 25 jaar terug in de tijd toen ik zelf
met buikdansen begon.

Ontzag en respect
Nieuwsgierig en vooral leergierig was ik, alles
zoog ik als een droge spons in mij op. Vol
ontzag en respect, keek ik op tegen mijn
leraren en leraressen. De eindeloze rij
workshops die ik bezocht, in Duitsland en ver
daarbuiten. Ik reisde soms 800 km voor een
weekend workshop! Namen van docenten bij
wie ik aan workshops deel nam, zijn na te
lezen in mijn biografie. Dit is niet iets waarover
ik wil opscheppen. Maar mijn honger om de
oriëntaalse dans en al haar facetten te leren
kennen, maakten de workshops een noodzaak
voor mij. Hoe meer ik hoorde en leerde, hoe
minder ik het gevoel had in de materie door te
dringen. Ik wist niets! Ik kreeg steeds meer de
drang alles te willen weten. De toentertijd
buikdansende vrouwen waren van een andere
generatie…zou het daar aan liggen? Respect
voor de docenten…natuurlijk! Aandacht tijdens
de workshops...overbodig te zeggen!

Wat voor soort vrouwen stonden er in de
workshops en in de reguliere lessen? Vrouwen

die wilden leren! Leren betekende in dit geval
niet eindeloos nieuwe ‘dansjes’ aan je
repertoire toevoegen. Het ging om de basis, de
muziek, de betekenis van de muziek, de
instrumenten, de ritmes, de stijl die daarbij
paste en uiteindelijk, ja, ook wel één of andere
choreografie die ik natuurlijk allang weer kwijt
ben, maar niet de leerstof die ik toen
meegekregen heb.

Op de foto
De muziek kreeg je uiteraard niet mee laat
staan dat er gefilmd mocht worden, je kwam
gewoon niet op het idee. Trots op je foto met
de docente, ja dat was je! Noem het ambitie,
noem het gedrevenheid, maar ik heb nog
steeds hetzelfde gevoel. Ik ga vandaag de dag
nog steeds naar een workshop met een soort
van kinderlijke zenuwachtigheid en een vol
verwachting kloppend hart. Klaar om alles in
mij op te nemen. Vol van de bedoelingen mijn
leerlingen weer de nieuw geleerde kennis door
te geven. Dit geeft mij inspiratie, gedrevenheid
deze weg te vervolgen en mijn leerlingen het
beste te kunnen bieden.

Ik stel hoge eisen aan mijzelf, twijfel
voortdurend. Geef ik wel genoeg…heb ik voor
iedere vrouw wel voldoende aandacht, waarom
staat die of die vrouw vandaag anders in de
les, bevalt het haar niet of heeft ze haar
problemen van thuis meegenomen? Het is mijn
opgave, vind ik, haar op haar gemak te laten
voelen, haar weer bij de les te krijgen, haar
problemen (vanwaar dan ook meegenomen)
even los te kunnen laten. Het talent om dit bij
leerlingen te kunnen zien, hoe zij in hun vel
steken en hoe zij vandaag de les oppikken of
niet komt voort uit jarenlange ervaring in
lesgeven en de daarbij behorende scholingen.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid ligt hier bij de lerares
of leraar! Want het is een hele verantwoorde-
lijkheid, afgezien van wat er lichamelijk gebeurt
tijdens de (vooral eerste) lessen. Houdingen
die niet kloppen. Gewrichten die niet goed
staan. Het niet goed staan in zijn geheel!
Er gaan veel lessen voorbij voor dit doel
bereikt is en de vrouwen met een mooie
orthopedisch verantwoorde manier staan in de
les en ook dansen. Hier moet steeds weer op
gelet worden, de aandacht niet verslappen!
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Het is een eindeloos thema, zonder goede
houding geen schijn van kans voor dans!

Nu kom ik op mijn eerstgenoemde zinnen
terug want er is heel wat veranderd. In al mijn
jaren van lesgeven ben ik al heel wat
leraressenwondertjes tegengekomen, in mijn
eigen groepen net zo goed als in de talloze
workshops, bellydancefeesten en shows die ik
heb bezocht. Let wel, er is een verschil
wanneer leerlingen ergens thuis les geven of,
ergens in een zaaltje oefenen, dit is voor mij
iets anders! Afgezien van de vraag of ze wel
de goede basis doorgeven, heb ik hier
persoonlijk niet veel op tegen, zolang er maar
geen commercieel tintje aanzit. Waarom zou
ik? Ik deed dat zelf ook in het begin. Er werd
ergens in een zaaltje of bij iemand thuis lekker
gedanst en geoefend, wat de één niet wist,
wist de ander wel.

Lange ‘carrières’
Het wordt een heel ander verhaal wanneer er
lesgeld (en soms niet al te weinig) wordt
gevraagd en het dus een commercieel
gebeuren wordt. De ‘lerares’ geeft meestal aan
dat zij opleidingen heeft gevolgd bij leraressen
in binnen- en buitenland, wat vaak zoveel
inhoudt als: eenmalige workshops van een
paar uur. Sommigen van deze zogenaamde
leraressen hebben een ‘carrière’ die langer is
dan van menig professionele ster! Optredens
worden vol trots aangekondigd (buurtfeesten
en partijen, straatfeesten, enz). De leerlingen
worden ook meestal al vroeg meegesleurd om
op te treden! En zo zien we heel wat optredens
die echt nergens op slaan. De mensen weten
er toch niets van dus het maakt niet uit? Voor
mij is dit bedrog van je publiek en respectloos.
De verantwoordelijkheid voor leerlingen is ver
te zoeken.

Deze ‘leraressen’ zijn soms ook erg jong, de
jongste in deze reeks die ik meegemaakt heb
was 15! Ze ging lesgeven in een ‘sportstudio’.
Tja, waar blijft de verantwoordelijkheid van
deze sportstudio? Het is onvermijdelijk dat
deze leraressen op een gegeven moment
geen input meer hebben. De kunst van het
lesgeven is altijd nog de juiste dosering, het
juiste enthousiasme en het plezier levendig te
houden en dat voor jaren en met dezelfde
leerlingen.

Je moet ook zelf altijd alert blijven en een
ruime dosis aan mensenkennis en begrip voor
vrouwen in alle leeftijdsklasse hebben. Vooral
je kennis, die je als geroutineerde lerares bezit,
steeds weer uittesten, verrijken en toetsen.
Door het grote aanbod aan leraressen en

‘leraressen’ is het ook geen wonder dat we een
ruime verzameling aan ‘shoppende’ leerlingen
hebben. Regelmatig komen deze ook naar mij
toe en ik moet zeggen dat ik soms ontzet ben,
over wat deze leerlingen ‘geleerd’ hebben in,
soms wel een lange tijd!

Het ergste is de verkeerde lichaamshouding
(hier wordt in de loop van de tijd lichamelijke
schade bijgevoegd), geen begrip van de
basisbewegingen, geen notie welk ritme er
gespeeld wordt, geen of weinig begrip van de
vele stijlen. “Saaïdi, ja, dat doe je met stok
geloof ik…. Zills, uhm, heb ik wel eens
geprobeerd, doem tak? Vind ik niet leuk”.
Lees: het is moeilijk en daarom doe ik het niet.
De stijlen (als überhaupt een stijl of richting
wordt aangegeven) worden niet meer op de
juiste manier doorgegeven. “Baladi? Ja, heb ik
al gehad”. GEHAD? Baladi is een kunst, een
stijl waar je nooit in uitgeleerd raakt! Zo hoort
het ook, het houdt deze stijl levendig,
bewegelijk en is zeer zeker niet in één
workshopje te leren!

Terug naar de basis
Laten we eens naar de danseressen kijken, die
onze dans groot gemaakt hebben, zoals
Suheir Saki, Samia Gamal, Taheya Carioca,
Naïma Akef, Mona Said, Nagwa Fouad. Ik
noem deze namen in mijn lessen, ik doe de
daarbij behorende typische bewegingen van
deze topvrouwen. Maar hoeveel vrouwen
kennen deze namen? Ik zou wel willen roepen
“dames ken je klassiekers!”.

Zo ook de muziek, de klassieke muziek. Er zijn
wereldberoemde stukken waar de vrouwen
met open mond naar staan te luisteren en dan
zeggen... nooit van gehoord. Of wat te denken
van vrouwen die nog nooit de naam Oum
Kalthoum hebben gehoord? Laat staan haar
klassieke en meest beroemde liederen. Het is
onze plicht als docenten deze cultuur door te
geven, onze leerlingen langzaam aan de
stukken van de klassiekers te laten wennen,
hen de achtergrond en betekenis van deze
muziek mee te geven. Dat is nodig, want ze
liggen niet zo lekker in het gehoor als Shakira.
Wanneer we dit zorgvuldig doen krijgen we
leerlingen die zwijmelen bij Mohammed Abdul
Wahab, Oum Kalthoum en Farid Al-Atrache.
Met al deze informatie kun je met een klassiek
stuk weken en soms maanden werken, maar
daar is wel ervaring voor nodig!

En dan zijn we weer bij het punt aangekomen
van de reden van dit artikel. Gedegen, goed
opgeleidde docenten, die rijk zijn aan ervaring.
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Ontnuchtering
Het is helaas zo dat een beginnende leerling
meestal de eerste gelegenheid aangrijpt om
ergens op les te gaan. Aangezien ze nog geen
flauw idee heeft van hoe of wat, blijft ze bij
deze zogenaamde lerares vaak geruime tijd
hangen. Pas wanneer de passie en het
doorzettingsvermogen de overhand krijgen, zal
deze leerling tot de conclusie komen dat er
meer moet zijn en gaat dan rondkijken, met als
hopelijk resultaat dat ze nu wel bij de juiste
lerares terecht komt. Hier komt dan de
ontnuchtering over de meestal moeizaam
aangeleerde kennis, want er is een grote
kennis -en bewegingsachterstand.

Onze eigen oplossing in huis!
De vraag is nu, hoe we dit probleem kunnen
aanpakken en een stap(je) in de goede richting
zetten voor de toekomstige leraressen én
leraren. Ik denk dat de oplossing bij onszelf
begint. In de meer dan dertig jaar die ik nu al
les geef, tien jaar Nederland en twintig jaar in
Duitsland, heb ik ervaren dat de toekomstige
goede lerares onder onze eigen leerlingen is te
vinden.

We moeten dan:
 Een vraag om les te mogen geven uit het

eigen leerlingenbestand eerlijk en oprecht
overwegen.

 De cruciale informatie over verantwoord
les geven meegeven.

 Niet terughoudend zijn om leerlingen
zonodig te vertellen dat ze nog niet aan
lesgeven toe zijn.

 Deze leerlingen wel extra begeleiden, de
kans geven zich te ontwikkelen en te
ontplooien.

 De leerlingen de kans te geven om het
geleerde in praktijk te brengen door ze
regelmatig een les te laten geven onder
begeleiding.

Het geeft een hele hoop voldoening nieuwe
talenten bezig te zien en te horen hoe tevreden

de leerlingen zelf ook zijn.

Wees ook niet terughoudend met adviezen om
andere workshops/opleidingen te volgen. Dit is
heel belangrijk omdat ze zo hun eigen stijl
kunnen ontwikkelen, kunnen kiezen en samen-
stellen wat hen aanspreekt en om vooral(!)
geen kloon te worden van hun eigen docent(e).
Helaas zijn sommige docenten bang voor
concurrentie, maar is het wel concurrentie? Ik
zie het als een verrijking!

Natuurlijk komt er een dag dat wij het roer over
moeten geven. Ik vind het een hele
geruststelling dat ik dat op een verantwoorde
en veilige manier kan doen. Vandaag de dag
laat ik al graag sommige lessen over aan
leerlingen die hier ook verantwoordelijk mee
om kunnen gaan, geweldige lessen in elkaar
zetten en mooie choreografieën ontwikkelen
met mijn groepen. Hierbij komen bij mij
gevoelens van trots en voldoening naar boven.
Daar doe ik het voor. En als het moment dan
gekomen is dat deze, door mij grotendeels
opgeleide leerlingen zelf hun weg willen gaan
… prima!

Houd geen informatie bewust achter, geef alles
aan kennis aan de ‘juiste’ mensen door. Geef
ze de nodige adviezen, waarschuwingen en
ervaring mee die wij vroeger meestal door
schade en schande zijn te weten gekomen.
Laat ze voelen dat ze er niet alleen voor staan.
De keuze is aan ons de juiste leerlingen
hiervoor klaar te stomen. Zoek ze in je eigen
rijen, ze zijn er zeker, we hoeven ze alleen nog
maar wakker te maken!

Geen gevoelens van concurrentie of spijt
komen bij mij boven. Wél het gevoel iets te
kunnen bijdragen en het niveau hoog te
houden in de lessen, want dat is hard nodig.

Sena Roehl
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n Fantastische tribal fusion kleding ontwerpers m

Tribal Fusion blijft evolueren naar steeds nieuwe vormen en dat is te merken aan de kostuums.
Daarom dit lijstje met websites van ontwerpers waar je kunt genieten van unieke creaties.

Ontwerper Kathleen Crowley
Kathleen Crowley maakt items zoals de fluffy
rufflies, broeken met een zee van volants langs
de onderrand, maar ook verassend nieuwe
ontwerpen voor broeken, tops en meer. Grote
namen in Fusion land staan bij haar in de rij.
Houd deze dame goed in de gaten en spot de
nieuwste trends nog voor ze beginnen.

Black Lotus Clothing
Black Lotus Clothing heeft een collectie met
unieke, handgemaakte ontwerpen door
Christine uit de San Francisco Bay Area. Dit
broeinest van creativiteit heeft al veel fusion
danseressen voortgebracht. Haar ontwerpen
zijn donker, met prachtige details, zoals
speciale stofjes en kralenwerk.

Meddevi Ink
De bekende corsetbelt is afkomstig van
Meddevi. Ze verkoopt onder andere patronen
voor het maken van gothic fusion gordels en
bh’s. In de galerij vind je haar nieuwste
ontwerpen terug.

Eyescream Jewelry
Eyescream Jewelry maakt unieke sieraden
met diverse thema’s. Phyll maakt de sieraden
met diverse technieken die ze zich door
jarenlange ervaring heeft eigen gemaakt. Haar
collectie roept een goth/dark ambient gevoel
op en is geïnspireerd op sieraden uit de

Victoriaanse tijd.

Firefly – gypsy streetwear
Firefly maakt verantwoord gemaakte
danskleding. Nera Brent begon in 2003. Dans
en muziek inspireerden haar als beginnend
ontwerper. In samenwerking met onder andere
buikdanseressen in de San Francisco Bay
Area begon ze met het ontwerpen van
buikdanskleding.

The Velvet Peacock Designs
Deze winkel The Velvet Peacock Designs
maakt kleding van onder andere fluweel, rijk
afgewerkt met sierband. De luxe, gelaagde
opbouw van de kleding geeft een unieke look
die het houdt tussen traditionele American
Tribal Style en moderne Fusion.

Melodia Design
De klassieke Melodia broeken zijn een begrip
in Tribal Fusion land. De ontwerpen worden
steeds vernieuwd, laat je verassen door
nieuwe prints en kleurstellingen.

Once in a blue moon
Once in a blue moon biedt handgemaakte
metalen onderdelen voor Fusion kostuums.
Alleen verkrijgbaar als je veel geld hebt en
lang op de wachtlijst wilt staan. Bekijk de
ontwerpen in het fotoalbum om een idee te
krijgen van de mogelijkheden.

Gitanes Treasures
Ontwerper Gitanes Treasures maakt bewerkte
metalen onderdelen voor gordels en bh’s. Kijk
bij de designs pagina voor de unieke zwaarden
die ze in opdracht gemaakt heeft.
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Geisha Moth Design
Voor limited en one-of-a-kind kledingstukken
moet je bij Geisha Moth zijn! Alle kledingstuk-
ken worden door haar zelf gemaakt, in
verschillende maten en lengtes.

Medina Maitreya
Medina begon al jong met het ontwerpen van
kleding voor haar poppen. Na een opleiding
aan een mode instituut maakt ze nu unieke
kledingstukken en accessoires.

Tribal Fusion design on Etsy
Etsy is een website waarop zelf ontworpen en
zelfgemaakte creaties te koop worden
aangeboden. Bijvoorbeeld in de winkel Beebo
Originals, waarin bont en leer gecombineerd
worden in leuke items om je tribal fusion

kostuum af te maken. Gebruik de zoekfunctie
van Etsy om meer winkels te vinden!

De links
http://kathleencrowley.blogspot.com
http://tinyurl.com/blacklotusclothing
http://www.meddevi.com
http://www.eyescreamjewelry.com
http://www.fireflystyle.com
http://www.velvetpeacockdesigns.com
http://www.melodiadesigns.com
http://tribes.tribe.net/onceinabluemoon
http://www.gitanestreasures.com
http://geishamoth.com
http://tribes.tribe.net/medinamaitreya
http://www.etsy.com/shop/tribalfusion

Rosanne Pouw

http://kathleencrowley.blogspot.com
http://tinyurl.com/blacklotusclothing
http://www.meddevi.com
http://www.eyescreamjewelry.com
http://www.fireflystyle.com
http://www.velvetpeacockdesigns.com
http://www.melodiadesigns.com
http://tribes.tribe.net/onceinabluemoon
http://www.gitanestreasures.com
http://geishamoth.com
http://tribes.tribe.net/medinamaitreya
http://www.etsy.com/shop/tribalfusion
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n Raks Intensive Summerschool m
Tamara Heeren bezocht deze zomer de Raks Intensive Summerschool, die van 1 tot en met 4
juli werd georganiseerd in Leuven. Hier een kort verslag van haar belevenissen met Razia,
Artemisia en Khalida.

We hebben er allemaal naar afgeteld. Raks
July 2010. We verwachten warm weer, maar
de airco marcheert volop in Kessel-Lo, dus er
zal worden gedanst. Zelf weet ik niet goed wat
te verwachten; het is voor het eerst dat ik aan
de Raks Summerschool mee zal doen.

Woensdagavond is het kennismakings-
moment. Ik leer er al wat andere meisjes
kennen en ook ons leerkrachtentrio van dienst,
dat ons gedurende vier dagen intensief zal
trainen, is van de partij. Allereerst is er onze
Leuvense Artemisia bij wie ik al les volg,
vervolgens Razia (USA) bij wie ik ook al leuke
workshopervaring heb en tenslotte Khalida uit
Duitsland die voor mij volledig nieuw is.

Bij de inschrijving voor Raks eerder op het jaar
hadden de dansdocenten ons gevraagd wat
onze grootste interesses waren en waaraan
we het meest wilden werken. Op basis
daarvan werden de workshops gekozen en
werden we in groepen ingedeeld. De groepen
zijn niet ‘vast’, wat als groot voordeel heeft dat
we met iedereen contacten kunnen leggen.

Elke dag wordt er veel aandacht besteed aan
een goede opwarming. En dat we opgewarmd
zijn bij deze temperaturen, zullen we geweten
hebben! De inleiding in de verschillende ritmes
uit de oriëntaalse dans is één van de eerste
workshops die we krijgen. Het hoort dan ook
bij de basis. Het wordt een zeer aangename
kennismaking met zowel de ritmes als de sym-
pathieke Khalida. De dagen die volgen mogen
we naar gelang ons niveau accessoire-work-
shops volgen met stok, zills en khaleegy met
gastdocente Queenie. Naast technieken wordt
er ook aandacht besteed aan de choreografie
van een drumsolo en een ‘cheezy veil’-song.
We zullen Raks verlaten als échte oriëntaalse
diva’s. De dag werd steeds afgesloten met een
zalige cooling down op het gras onder de grote
boom; dat doet deugd na zo’n zes uur dansen.

Ook de ‘randkennis’ werd in de spotlights
gezet. Zo werden we getrakteerd op een
filmavondje over de geschiedenis van de
oriëntaalse dans met grote namen als Samia
Gamal en Fifi Abdou. Onze Randa Kamel en
ook Tito Seif passeerden de revue. De drie
workshops die mij helemaal op het lijf waren
geschreven, waren muzikale interpretatie,
baladi en improvisatie. Dit in combinatie met

de travelling steps en combinations die we
eerder zagen, maakt dat je als danseres geen
choreo meer hoeft voor te bereiden om te
kunnen dansen tijdens b.v. hafla’s.

Over hafla gesproken: geen Raks zonder
hafla. We kregen eerst een workshop make-
up, waarna we konden genieten van prachtige
optredens op onze Raks-hafla en ons er zelf
konden uitleven met de juiste make-up en voor
wie wilde in kostuum. Buikdanswinkel La
Bellini ontbrak uiteraard niet.

Zoals het hoort werd de Raksvierdaagse af-
gesloten met een evaluatie. De deelneemsters
waren enthousiast! Voor mij betekende Raks
het wegvallen van remmingen en het over-
schrijden van een drempel, namelijk de
improvisatiedrempel. Het is pas nu dat ik voel
dat ik dúrf dansen, ook op muziek die ik niet op
voorhand ken. Er is een soort ‘dansvrijheids-
klikje’ in m’n koppie gekomen. Verder verdient
de goede organisatie met assistentie van Anje
een dikke pluim! Zij zorgde dagelijks voor een
goede logistiek en lekkere broodjes. We kon-
den altijd op haar rekenen wanneer we iets
nodig hadden. Op de vraag wat we volgend
jaar willen, leek ‘grondwerk’ het meest
gegeven antwoord te zijn.

Na vier dagen intensief dansen, plezier maken,
bijleren, zweten,… is er een sfeer en band die
ons niet veel zin geeft Raks te verlaten. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat er enkele
traantjes vallen. Razia, Artemisia, Khalida,
bedankt voor de geweldige vierdaagse! En tot
volgend jaar!!!

Tamara Heeren
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n Meer gouden diva’s, graag! m

In navolging van Peter Verzijl die in Raqs Wa Risala regelmatig verslag doet van een door hem
gevolgde workshop, vindt Petra Martens het leuk om ook iets te schrijven over een workshop
die Peter samen met Karin van der Knoop organiseerde en waar zij aan heeft deelgenomen.

Zaterdagochtend 10 juli pakte ik verwachtings-
vol en flink bepakt de trein naar Den Haag. Het
was schitterend en warm weer en de zonnige
dag gaf mij een goed humeur. Ik ben op weg
naar de workshop van Karin van der Knoop en
Peter Verzijl met het thema: Danseressen uit
de Golden Era. De workshops beslaan een
heel weekend en zal zaterdagavond extra
feestelijk worden met optredens van Lady
Moonlight (Karin), Farouq (Peter), Yamina,
Sahar en gastdanseressen voor het open
podium. Zaterdag zullen Naima Akef en Samia
Gamal worden behandeld en zondag Taheya
Carioca.

Ik heb gekozen voor Samia Gamal. Waar
Samia eerst onbegrip en ongemakkelijke
gevoelens bij mij opriep, ben ik nu absolute fan
van haar geworden. Ik bestudeer de oude
danseressen al een tijdje en was zeer
benieuwd naar het onderricht van Karin en
Peter en de interpretatie van Samia's stijl.

Klein maar gemoedelijk
De ruimte was helaas wat aan de kleine kant,
maar door de gemoedelijke en plezierige sfeer
was dat eigenlijk niet echt hinderlijk. De les
begon. Na een korte opwarming kwamen
gestructureerd de expressies en het
bewegingsidioom van Samia aan bod en we
oefende deze op authentieke klassieke
muziek, wat ik helemaal te gek vond. Het leek
of ik ook even in de jaren van Samia leefde en
danste. Die klassieke muziek heeft zo'n eigen
sfeer en geluid! Peter en Karin hadden zich erg

goed voorbereid. Hun observaties van Samia’s
dans waren zeer nauwkeurig en minutieus
zonder blokkerend te zijn. Het samenspel van
beide docenten was licht, ondersteunend en
inspirerend. Ik was opgetogen om enkele
geheimen van Samia ontsluierd te krijgen,
want het is echt absoluut niet eenvoudig om de
herkomst van de bewegingen te pakken te
krijgen in je lichaam.

‘s Avonds was er feest met optredens. De
locatie was vrij klein, maar intiem en gezellig.
Door het niet al te hoge, kleine podium waarop
werd gedanst, was er contact mogelijk met het
publiek. Zowel de professionals als de
gastdanseressen waren expressief, divers en
prachtig om te zien! Het is bijzonder om te
observeren dat iedereen een eigen draai aan
de oude stijlen geeft en zijn of haar eigenheid
in het dansen legt. Op enkele uitzonderingen
na hadden alle dansers(essen) gekozen voor
muziek uit de klassieke periode en hoewel niet
bij iedereen goed zichtbaar was welke ‘oude
danseres’ inspirerend was geweest in de
performance, was het mooi en interessant.

De avond werd afgesloten met een dank-
woord, veel bloemen en lekker dansen. Of een
biertje (ik) aan de bar als traktatie voor de
prestaties van die dag. Op Peter en Karin hef
ik mijn glas. Dit was een festival dat om
herhaling vraagt!

Petra Martens
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n Agenda m

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

Tribal Dream 2010

Start: Zaterdag 4 september 2010 om 17:00 uur
Einde: Zaterdag 4 september 2010 om 23:55 uur
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

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

Orientaals muziek cursus

Start: Maandag 6 september 2010
Einde: Maandag 4 oktober 2010
Locatie: trefpunt Lombardijen, Horatiusstraat 50,
3076 XB Rotterdam, 010 - 707 40 01

Lessen oriëntaalse percussie.

Losse lessen: Salimpour techniek

Start: Dinsdag 7 september 2010 om 18:30 uur
Einde: Dinsdag 7 september 2010 om 19:45 uur
Locatie: Utrecht, Sophies Palace
Kosten: € 10
Website: www.arya.nu

Arya geeft in augustus en september op
dinsdagavonden losse lessen Salimpour techniek.
Dit is de manier om met deze methode kennis te
maken. Je leert isoleren, trainen en combinaties. Je
lichaam en geest worden er sterker van en je dans
zal zeker vooruit gaan door deze technische basis.

Losse lessen: zills techniek

Start: Dinsdag 7 september 2010 om 20:00 uur
Einde: Dinsdag 7 september 2010 om 21:15 uur
Locatie: Utrecht, Sophies Palace
Kosten: € 10
Website: www.arya.nu

Arya geeft in augustus en september op
dinsdagavonden losse lessen Salimpour zills
techniek. Dit is de manier om met deze methode
kennis te maken. Je leert zill patronen, ritmes en
combinaties met zills.

Internationaal Buikdans Festival

Start: Zaterdag 11 september 2010 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 11 september 2010 om 23:00 uur
Locatie: Sport en Wellness Center, Industrieweg 5,
Assen
Kosten: € 25
Website: www.liensiwalette.com

Internationaal buikdans festival. Met o.a. Lien
Siwalette. Bellindonesian Dance Catherine Ruillet
(Italy)Indonesische dans en Orientaalse dans.
Tineke Rouw en Vasara. Zang en Buikdans. Joyce.
Tribal Fusion. Met verschillende workshops, open
podium, show 12:00 tot 23:00 Entree volwassenen
€ 5,00 Kinderen 6 - 12 jaar € 3,00 12.00-14.00
Workshop Catherine Turkish-Gypsy € 25,00 14.00-

http://www.buikdanslijn.nl/workshops.html
http://www.facebook.com/event.php?eid=126526930697545
http://www.facebook.com/event.php?eid=126442560700120
http://www.arya.nu
http://www.arya.nu
http://www.liensiwalette.com
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16.00 Joyce tribal fusion € 25,00 16.00-18.00
Catherine traditional Egyptian bellydance € 25,00
14.15-15.30 Lien Indonesian dance € 5,00 15.45-
17.00 Lien Bollywood € 5,00 18.00-19.00 Open
podium (buikdanseressen gevraagd) 19.30-22.30
Show 16.00- Thaise massage (30 min.) € 15,00 VIP
cards: entree, toegang tot alle workshops, open
podium, show, 2 consumpties, 1 massage € 75,00
te bestellen tot 1 september. Opgave voor de
workshops graag voor 1 september. Korting: 1
workshop € 25,00 - / 2 workshops € 45,00. Info en
opgave: telefoon: 0031619348970

Choreografie en Libanese danstechnieken met

Anusch

Start: Zaterdag 11 september 2010 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 11 september 2010 om 16:00 uur
Locatie: Laetana`s Bellydance World. Hoogstraat
105A Eindhoven
Kosten: € 42,50
Website: www.laetana.com

WS Choreografie met Libanese danstechnieken
Anusch heeft afgelopen jaar in de Verenigde
Arabische Emiraten en Libanon gewerkt. Op 11
september komt ze naar Eindhoven. Neem voor
deze workshop een sluier mee en laat je meevoeren
op de Orientaalse klanken van Rakasni ya Habibi.
Opgave: Laetana 040-2434968/ 06-10 47 50 79
rek.nr. 8979964 tnv Laetana

Oriëntaalse choreografie met Libanese

technieken

Start: Zondag 12 september 2010 om 10:00 uur
Einde: Zondag 12 september 2010 om 13:00 uur
Locatie: Morsstraat 62, Leiden
Kosten: € 40,00
Website: www.showgroepmirage.nl

Neem voor deze buikdansworkshop een sluier mee
en laat je meevoeren op de Oriëntaalse klanken van
Rakasni ya Habibi!

Perzische dans workshop

Start: Zondag 12 september 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 12 september 2010 om 17:00 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten: € 45
Website: www.helia.nl

Helia organiseert op 12 september in Amsterdam
het eerste deel in een serie workshops over
Klassieke Perzische Dans. In deze workshop maak
je kennis met de achtergrond van Perzische dans
en leer je de basisbewegingen van deze unieke

dansvorm. Deze workshop is een ideale start voor
het leren van Perzische dans en om kennis te
maken met de beeldschone muziek die de basis
vormt voor deze dans.

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

Wel eens 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.

Choreografie met moderne Khaliji-technieken

Start: Zondag 12 september 2010 om 14:00 uur
Einde: Zondag 12 september 2010 om 17:00 uur
Locatie: Morsstraat 62, Leiden
Kosten: € 40,00
Website: www.showgroepmirage.nl

Khaliji is afkomstig uit de Arabische staten rond de
Perzische Golf (Bahrein, Koeweit, Oman en Saudi-
Arabië). Deze vorm van buikdans kent een eigen
ritme en wordt gekenmerkt door de vele
hoofdbewegingen.

Najaar FemPowerment Buikdans Cyclus

Start: Dinsdag 14 september 2010 om 18:30 uur
Einde: Dinsdag 7 december 2010 om 20:00 uur
Locatie: Studio Porcelijn in Amsterdam
Kosten: € 180
Website: www.eanna.nl

De buikdans kent vele lagen, vele stijlen en vele
ritmes. De dans is zo oud als de mensheid en
verjongt zich steeds weer opnieuw. Het is als een
levende taal die zich aanpast aan de tijd en steeds
weer nieuwe woorden krijgt. Toch blijft de kern
onveranderd. Willemijn ontwikkelde haar eigen
filosofie en methode. De aandacht in haar
buikdanstrainingen ligt minder op perfectie of op

http://www.laetana.com
http://www.showgroepmirage.nl
http://www.helia.nl
http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://www.showgroepmirage.nl
http://www.eanna.nl
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een vaste stijl. Eerder is het een teruggaan naar de
basis en de uitdaging van de eenvoud. Eén van de
belangrijkste basis elementen in elke training is het
in contact zijn met je eigen lichaam. Via principes uit
de haptonomie, lichaamswerk en ook andere
dansvormen, krijg je een breed scala aangereikt om
dit contact te verdiepen. Door deze filosofie is er in
de buikdanstrainingen geen onderscheid in niveaus.
Bij uitleg van techniek wordt er ingehaakt op ieder
afzonderlijk en krijgt iedereen een uitdaging op
maat.

Terug naar je Kracht

Start: Woensdag 15 september 2010 om 19:00 uur
Einde: Woensdag 15 september 2010 om 21:00 uur
Locatie: Fertile Ground Studio
Kosten: € 37,50
Website: www.eanna.nl

De buikdans heeft vele lagen en vele gezichten.
Een van de dingen die buikdans kan doen is je
helpen terug te komen bij jezelf. In de training
'Terug naar je Kracht' krijg je naast eenvoudige
buikdansbewegingen, ook theorie en inzichten over
het cyclische model dat ten grondslag ligt aan leven.
Je zal meer gaan begrijpen van de oer-wijsheid die
in de dans en in jezelf verborgen ligt. Wil je meer
weten over deze workshop, aarzel dan niet contact
op te nemen.

Choreografiecursus orientaalse buikdans

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

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

Buikdansreis Egypte

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

Amana Dance Theatre organiseert: ervaringsreis
met kort bezoek aan Caïro, verblijf in Nuweiba(oost-
kust Sinaï), buikdansworkshops met Vera, 3-daagse
kamelentocht in de woestijn, contact met
Bedoeïenen.

Hawaiiaanse dans

Start: Zondag 19 september 2010 om 13:00 uur
Einde: Zondag 19 september 2010 om 14:00 uur
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.

Turkse buikdans

Start: Zondag 19 september 2010 om 14:15 uur
Einde: Zondag 19 september 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.

Marokkaanse Berberdans

Start: Zondag 19 september 2010 om 15:30 uur
Einde: Zondag 19 september 2010 om 17:00 uur
Locatie: t Keerpunt Waalwijk, Winterdijk 30b.
Kosten: € 14 euro
Website: www.buikdansereslauri.nl

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!

http://www.eanna.nl
http://www.bellydanz.com
http://www.buikdans.net
http://www.buikdansereslauri.nl
http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://www.buikdansereslauri.nl
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Workshop Egyptisch Zigeunerdans / Ghawazee

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

Buikdansreis naar Cappadocie, Turkije. 's Morgens
worden er buikdanslessen gegeven door Clara, een
buikdanseres die hier woont en dagelijks optreed
met buikdans en derwisj dans in een folklore show.
's middags zijn er diverse uitstapjes en excursies
zoals wandelingen door het sprookjesachtige
landschap, en 's avonds worden er voorstellingen
bezocht van een folklore avond en derwisj
ceremonie. De prijs is €750, incl. vlucht, lessen,
hotel, excursies, entrees en diners. Voor verdere
info: info@sheherazade-bazaar.nl

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

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.

Asli Sharqi

Start: Zaterdag 2 oktober 2010 om 10:00 uur
Einde: Zondag 3 oktober 2010 om 22:00 uur
Locatie: Theater De Regentes, Den Haag
Kosten: € 17,50
Website: www.aslisharqi.nl

Het origineelse buikdansfestival van Nederland! Dit
jaar met levende legende Farida Fahmy uit Egypte
en de Japanse Kamellia uit Parijs. Een vol
programma met workshops, voorstellingen met
bijzondere performances, bazaar, lezing, een
gesprek met Farida, films en je kunt zelf schitteren
op het Open Podium of op de 'catwalk' van de
kostuumwedstrijd. Kijk voor alle informatie op
[www.aslisharqi.nl] en meld je aan voor de
nieuwsbrief. Je kunt nieuws over Asli Sharqi ook
volgen via Hyves en Twitter!

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

Dans-en Muziekfestival WereldZomer in
Heerhugowaard.

Buikdansreis Egypte

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

15-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. 070-3450594, email
karinvdkno@hotmail.com

http://www.buikdansereslauri.nl
mailto:buikdansereslauri@yahoo.com
http://sheherazade-bazaar.nl
mailto:info@sheherazade-bazaar.nl
http://www.miekeverhooren.nl
http://www.aslisharqi.nl
http://www.aslisharqi.nl
http://www.wereldzomerfestival.nl
http://www.bellydancetravel.nl
mailto:karinvdkno@hotmail.com
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Hossam en serena Ramzy dans workshop drum

workshop en concert

Start: Zaterdag 16 oktober 2010 om 10:00 uur
Einde: Zondag 17 oktober 2010
Locatie: Enschede
Kosten: € 85
Website: www.helia.nl/ramzy

Hossam ramzy en Serena Ramzy in Nederland Met
twee nieuwe workshops en een concert komen
Hossam en Serena Ramzy in oktober naar
Enschede. Speciaal voor percussionisten geeft
Hossam bovendien een workshop Egyptische
percussie.

Drum workshop

Start: Zondag 17 oktober 2010 om 19:00 uur
Einde: Zondag 17 oktober 2010 om 22:30 uur
Locatie: Enschede Dansschool Helia
Kosten: € 100
Website: www.helia.nl/ramzy

Hossam Ramzy Speciaal voor percussionisten geeft
Hossam een workshop Egyptische percussie.

Unieke muziek- en dansreis Cairo-Aswan-Abu

Simbel

Start: Maandag 18 oktober 2010
Einde: Vrijdag 29 oktober 2010
Locatie: Cairo, Aswan, Abu Simbel (Egypte)
Kosten: € 1249
Website: www.experiencenubia.com

Unieke muziek- en dansreis die samenvalt met het
nationale folklore festival in Aswan en Abu Simbel!
Les van diverse bekende lokale musici en dansers -
o.a. Ghawazee, Saidi en Nubische dans - én een 2-
daags verblijf in Cairo, met bezoeken aan o.a. de
piramides en de markt Khan-al-Khalili. We zijn
specialist in Egyptereizen en staan bekend om onze
perfecte organisatie, ervaren reisbegeleiding,
sfeervol en gastvrij verblijf in kwalitatief goede en
schone accommodatie. U beleeft een unieke
vakantie! Aanmelding en info:
experiencenubia@gmail.com, tel. 0681180400

Oriental Vibes

Start: Zaterdag 30 oktober 2010 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 30 oktober 2010 om 23:55 uur
Locatie: Partycentrum 't Hoogh Landt, Kerklaan 3
te Hoogland (Amersfoort).
Kosten: € 10,00
Website: www.eastwestarts.nl

Oriental Vibes, buikdansfeest. 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: Deuren open om
19.30 uur.

Workshops met Sena en Farouq

Start: Zondag 31 oktober 2010
Einde: Zondag 31 oktober 2010
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31 Utrecht
Kosten: 1 workshop €40, 2 workshops €75
Website: www.farouq.nl

Workshop 1 Variaties en combinaties op
basisbewegingen (v.a. half-gevorderd) 10-13 uur
Workshop 2 Less is more, variaties en combinaties
op basis- en complexe bewegingen, het weglaten
van bewegingen (v.a. gevorderd 14-17 uur)

The Uzumé presents The Lady Fred, Les Soeurs

Tribales and Daniela

Start: Zaterdag 6 november 2010
Einde: Zaterdag 6 november 2010
Locatie: Amsterdam/Utrecht
Kosten: € 170
Website: www.the-uzume.com

Een weekend vol workshops en optredens van
toonaangevende danseressen uit binnen- en
buitenland. Dit keer zijn de gasten Frédérique
(USA), Les Soeurs Tribales (I) en Daniela (USA).

Workshops Turkse dans met Rana Miras en

Ahmet Ogren

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

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

Show "Ontmoetingen"

Start: Zaterdag 27 november 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 27 november 2010 om 17:00 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat 208
te Den Haag
Kosten: € 15,-
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In de dansshow "Ontmoetingen" zal opnieuw een
palet aan stijlen van de oriëntaalse dans te
bewonderen zijn. En dat alles in de sfeer van een
markt, de ontmoetingsplaats bij uitstek waar de
meest onverwachte dingen gebeuren. Beleef deze
markt mee, en laat je onderdompelen in alles wat
deze markt te bieden heeft. Met o.a. Yamina,
Maaike, Mouna May, Karen, Sarah Chebaro
(België). Van Turks tot Egyptisch, van Gypsy
Bellydance tot Derwish. Info bij Shahira-Linda, e-
mail l.plaizier@pzh.nl of te. 06-12226454

Natacha Atlas in de Melkweg

Start: Zaterdag 27 november 2010 om 21:00 uur
Einde: Zaterdag 27 november 2010 om 23:00 uur
Locatie: Melkweg, Lijnbaansgracht 234 A,
Amsterdam
Kosten: € 25
Website: www.melkweg.nl

De zingende diva en buikdanseres Natacha Atlas
keert terug naar de Melkweg! Natacha Atlas is
geboren in België, maar haar muziek verraadt
onmiddellijk dat er ook Marokkaans, Egyptisch en
Palestijns bloed door haar aderen stroomt. Ze
brengt een unieke mix van Arabische en Noord-
Afrikaanse muziek en Westerse elektronica, waarbij
ze haar afkomst gebruikt om muzikaal een culturele
brug te slaan tussen het Westen, de Joodse en
Arabische wereld.

From Cairo With Love II - With Asmahan Of

Cairo

Start: Zaterdag 11 december 2010
Einde: Zondag 12 december 2010
Locatie: Podium Mozaiek, Amsterdam
Kosten: € 35
Website: www.orientalprincesses.com

Oriental Princesses Presents: From Cairo with Love
II. Guest Dancer: The Black Lion "The wild Edition"
Dresscode: "Let\'s go Wild" Gala evening: 11
December, Buffet: 18.00-20.00 Doors Open show:
19.30 Workshops: 11 December 9.30-11.30: The
Black Lion (Senegal) African Rhytms and steps

12.00-15.00 Asmahan - choreography Price Gala
Evening: € 35 Price workshop Asmahan: € 40 Price
workshop The Black Lion: € 30 Info:
info@orientalprincesses.com

Workshop met prof. dr. Hassan Khalil

Start: Zaterdag 11 december 2010
Einde: Zondag 12 december 2010
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, te Den haag

Vrijdag 19.00 - 22.00 uur: een populaire Nubische
Folkloredans, vol temperament en levensvreugde,
op muziek van Mohamed Mounir. Zaterdag 13.30 -
18.00 uur:Tango Oriental op muziek van Farid El
Atrashe. Een fusie van Klassiek Egyptisch en de
Europese Tango. Prof. dr. Hassan Khalil heeft beide
culturen in een mix een nieuw gezicht gegeven.
Neem een sluier en een (kunst)roos mee van ong.
50 cm. Zondag 11.00 - 15.45 uur: Modern
oriëntaalse dans met sluier. Het zijn de nieuwste
choreografieen van Prof. dr. Hassan Khalil. Voor de
catering wordt gezorgd. Informatie: Shahira-Linda,
tel. 06-12226454. Graag in de avond of op ma-di-
vrijdagmiddag bellen. E-mail: l.plaizier@pzh.nl

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 Info en inschrijving: René
en Karin Haakman-van der Knoop, tel. 070-
3450594, karinvdkno@hotmail.com (liefst bellen)
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