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Voorwoord
Passie en ergernis, daar lijkt het in het laatste nummer van
Raqs wa Risala van dit jaar vooral over te gaan. Danseres
Brenda Lensing is jarenlang in de ban geweest van de
oriëntaalse dans en zal er nooit meer helemaal van
loskomen. Lourdes Cruz Rivero danst nog niet zo lang,
maar deelt wel met ons haar kritische observaties.
Dit nummer van ons blad voelt verder een beetje aan als
een thuiswedstrijd. Maaike Prüst, die ooit het buikdansblad
Navel heeft opgericht en ook in dit blad al het één en ander
heeft geschreven, vertelt ons waarom wij supervrouwen
zijn. Onze meest productieve schrijver Peter Verzijl stapt in
dit nummer achter de coulissen vandaan en is nu zelf aan
het woord. En droomt daarbij hardop over een echte
buikdansacademie... En wie gaat voor Raqs wa Risala zijn
of haar eigen buikdansdocent interviewen?
Ook Rosanne Pouw is een vertrouwde verschijning met
haar recensie van een goede dvd van de Canadese
danseres Aziza. En wat is authentiek? In dit nummer weer
verschillende gezichtspunten.
Veel leesplezier en alvast goede feestdagen gewenst.

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 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.

Lourdes Cruz Rivero
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Lourdes Cruz Rivero en ben
eerstejaars bij de Verdiepingcursus in Utrecht. Al vier leuke jaren ben ik
bezig met het leren van oriëntaalse dans. In die jaren heb ik veel
meegemaakt. Al snel merkte ik dat mijn hart echt bij authentieke
buikdans ligt.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft 12 jaar geleden haar hart verpand aan de
oriëntaalse dans. Als amateur danseres is zij regelmatig te zien op het
podium en op locatie. In 2002 startte ze met de website
www.buikdans.startpagina.nl. Daarnaast is Judith al ruim 20 jaar
journalist. Als zodanig was zij redacteur van onder andere het Tijdschrift
Vrouwen en Informatica en schreef zij voor Psychologie Magazine en
Medisch Nieuws. Momenteel is zij vooral geïntrigeerd door de
beeldvorming rond oriëntaalse dans: hoe kun je daar als danseres
invloed op uitoefenen?
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n De universele liefde van Peter Verzijl m
De afgelopen drie jaar heeft Peter Verzijl in Raqs wa Risala veel geschreven over zijn collega
buikdansdocenten en artiesten. De redactie van Raqs wa Risala vond het tijd om nu eens Peter
zelf te interviewen. Over zijn kennismaking met en visie op de dans, over Egyptische
danseressen, over Shakira, over Nederlands talent en over zijn dromen voor de toekomst.
Fransje Zweekhorst (Farida): 12 lessen
buikdans voor 60 gulden. Dat leek me wel wat
om te proberen. Maar ik mocht niet meedoen
omdat ik een man was. Ik heb Fransje toen
gesmeekt of ik mee mocht doen. Ik vroeg:
'Zodra ik merk dat één van de vrouwen het
vervelend vindt, ga ik weg maar mag ik
asjeblieft de eerste les meedoen?’ De vrouwen
vonden het toen prachtig, een man op les en ik
ben de enige van dat groepje dat na bijna 22
jaar nog steeds danst".

Als kind had Peter al belangstelling voor dans,
maar "dat was not done in een arbeidersgezin". Niet dat dit met zoveel woorden werd
gezegd, het was meer een gevoel dat werd
overgedragen, je kon je geld er tenslotte niet
mee verdienen. "Mijn (reeds lang overleden)
vader vond studeren niet belangrijk en kunst
ook niet, maar er is in onze familie toch veel
‘onderdrukt’ kunstenaarschap. Mijn moeder is
eigenlijk heel muzikaal, mijn vader zou een
heel goede acteur zijn geweest omdat hij goed
kon toneelspelen, mijn (ook overleden) broer
mocht de kunstacademie pas doen toen mijn
vader wist dat je daar ook je brood mee kon
verdienen. Mijn zus kan goed kleding maken.
En ik doorbrak de code door toch te gaan
studeren (de lerarenopleiding Biologie en
aardrijkskunde en later een universitaire studie
Sociologie en Culturele Antropologie)”.
“Dansen begon toen ik al lang volwassen was
toch weer te trekken. Ik ben op stijldansen
gegaan, maar dat was te moeilijk, jazzballet
snapte ik niks van, in een hoog tempo werd er
lesgegeven en ik kon het niet bijhouden. Toen
ik bijna 31 was vond ik in een krantje in Houten
waar ik toen woonde een advertentie van

Gelijk gegrepen
"Ik was gelijk gegrepen en enorm geraakt, ik
had het gevoel 'het' gevonden te hebben. Ik
vond de muziek geweldig en had een gevoel
van herkenning: 'Dit ga ik doen, dit wil ik en ik
moet en zal het leren'. Desnoods zou ik naar
het buitenland gaan om het te leren. Ik heb
zelden zo'n gevoel ervaren. Later sprak ik een
astroloog die tegen me zei, dat ik al mijn
levens tot nu toe had geleefd in culturen waar
religie wordt beleefd door middel van muziek
en dans. Dit was mijn eerste leven in een
Westerse cultuur. Ik begon meteen te huilen
en of vroegere levens nu bestaan of niet, het
zegt iets dat voor mij het Hoogste beleefd
wordt door middel van dans. Ook nu raakt het
me nog als ik over die herinnering spreek. Ik
vind godsdiensten die negatief staan ten
opzichte van dans verschrikkelijk, dat kan
gewoon niet volgens mijn gevoel".
"Toen mijn moeder hoorde dat ik was gaan
buikdansen zei ze: 'Ben je nou helemaal gek
geworden!', maar nu vindt ze het prachtig. Net
als iedereen in mijn omgeving trouwens, ook
op mijn werk. Mijn moeder heeft me onder
andere zien dansen op de dvd waaraan ik met
een aantal Nederlandse en Europese collega's
heb meegedaan. Toen ze aan het kijken was,
zei ze helemaal niets, maar later belde ze op
waarom ze zo zwijgzaam was geweest: 'Als ik
had gezegd hoe mooi ik het vond was ik zo
gaan huilen, zo goed gaf je de muziek weer'”.
Na een jaar les bij Fransje ging Peter lessen
volgen bij Yamila en daarna bij Paula Marissink. "Van Paula heb ik het meeste geleerd. En
van de in Wenen wonende Syrische danser
Nazir Abu Said, van hen beiden leerde ik dat
buikdans te maken heeft met emotie en dat het
niet een doos met trucjes is die je opentrekt.
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Met Nazir heb ik ook ontzettend veel gepraat
over de dans en hoe Arabieren daar naar
kijken en mee omgaan. Paula heeft, hoewel ze
wegens heupproblemen al bijna 10 jaar
gestopt is, een haarscherp gevoel voor de
essentie van de oriëntaalse dans. De eerste
lesjaren waren overigens zwaar: ik leer
langzaam en heb van nature een slecht
coördinatievermogen. Wat ik nu kan heb ik dus
door middel van doorzetten bereikt".
Zoals zoveel buikdansdocenten heeft Peter
naast zijn dansen een gewone betaalde baan,
die niets met dans te maken heeft. "Ik ben
preventiemedewerker/trainer bij een instelling
voor verslavingszorg in Deventer. Ik geef nu
ruim 17 jaar les, maar ben met mijn wekelijkse
lessen gestopt. De belangstelling voor mijn
lessen liep terug en de belasting met mijn baan
en studies was te hoog. Van de dans alleen
heb ik nooit kunnen leven. Ik geef wel
regelmatig workshops en ben één van de
vaste docenten van de Verdiepingscursus,
naast Mariska Assink en Laudie Vrancken
(Ahlem). Lesgeven vind ik leuker dan
optreden. Het is geweldig om iets over te
brengen; de interactie met de deelnemers die
graag iets willen leren. Ik vind mezelf een
goede lesgever maar een redelijk matige
performer. Ik krijg heel wisselende reacties op

mijn optredens. Grappig zijn de projecties die
ik soms over me heen krijg van danseressen:
dat ik stijf ben, saai dans omdat ik weinig
bewegingen doe, een slechte houding heb en
geen uitstraling. Ik sta altijd open voor kritiek
maar vaak wordt dit soort dingen gezegd door
danseressen die juist zelf met deze problemen
worstelen. Maar van verschillende Egyptenaren heb ik dan weer te horen gekregen: 'Jij
snapt het, jij danst echt Egyptisch'. De reacties
van Arabisch publiek zijn vaak - nadat ze
bekomen zijn van het feit dat ik dit als man doe
- erg positief. En je snapt dat ik een boek kan
volschrijven over de gekke en grappige dingen
die ik voor, tijdens en na optredens heb
meegemaakt".

Goddelijk
Buikdans wordt door velen beschouwd als een
vrouwendans. Hoe kijkt Peter daar tegenaan?
"Vroeger vond ik dat gedoe met godinnen
onzin. Nu denk ik dat het toch waar is wat
Wendy Buonaventura zegt over door mannen
beheerste monotheïstische godsdiensten, dat
ze veel schade hebben aangericht bij vrouwen.
Je merkt dat vrouwen duizenden jaren
onderdrukt zijn. Ze kijken met mannenogen
naar hun eigen lichaam. Buikdans is een
middel om je vrouwelijkheid terug te vinden;
samen dansen, tevreden zijn met jezelf. Dat is
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iets goddelijks. Vrouwen moeten eens stoppen
zichzelf te beoordelen op hun uiterlijk, dat
maakt enorm veel kapot. Kijk eens naar een
danseres als de Duitse Ad Nug, ze heeft een
maatje meer maar je smelt als ze danst, en
dáár gaat het om bij buikdans".

Nederlandse toppers
Peter heeft gemerkt dat er op hem als docent
soms anders wordt gereageerd omdat hij een
man is. "Vrouwen denken bij een man eerder:
'Die weet het wel'. Of eigenlijk zijn er twee
uitersten: óf je hebt er als man geen verstand
van óf je weet alles. Toen ik eens moest
invallen voor een vrouwelijke collega,
schamperde een Marokkaans meisje: 'Een
man, dat wordt lachen'. Aan het einde van de
les dacht zij daar anders over". Hoe zit dat als
hij zelf workshops volgt? Dan heeft hij vrijwel
altijd les van een vrouw. "Dat maakt niets uit.
Het gaat om de muziek en de techniek, niet om
lichaamsbouw. En of je docent nu man of
vrouw is, je moet er toch je eigen 'ding' van
maken. En het moet natuurlijk een goede
docent zijn, maar er waren en zijn er gelukkig
genoeg. Naast de vele buitenlandse docenten
waar ik workshops bij heb gevolgd zijn Paula,
Naima, Ahlem, Sena, Mariska, Lady Moonlight,
Maaike, Laetana en Dunya in Nederland
docenten van zeer hoog niveau. Laudie maakt
groepschoreografieën op wereldniveau. Julia
Zafira en Linda Dilara zijn erg goed in Turks en
zo zijn er meer docenten die zich gespecialiseerd hebben. Eigenlijk zouden zij op grote
festivals moeten worden uitgenodigd. En met
het overlijden van Salomé en Letty Vos zijn
twee keien van docenten en vriendinnen
weggevallen met een enorme kennis. Nog
steeds vind ik het vreselijk dat ik ze niet meer
even kan spreken of opbellen. Soms denk ik
'wat zou Margot of Letty in dit geval doen' en
dan is het net alsof ik toch inspiratie krijg. Ik
kan me dan ook geweldig ergeren aan
(meestal beginnende) danseressen die vinden
dat het lesniveau in Nederland zo laag is. Er
zijn natuurlijk ook goede buitenlandse
docenten, maar vlak de Nederlandse docenten
niet uit en wees zuinig op ze! Ooit heb ik eens
de stoute schoenen aangetrokken en een
privé-les bij Hossam en Serena Ramzy
aangevraagd. Ze waren vol lof over mijn
techniek en muziekinvulling, ze vonden dat ik
verschillende lagen uit de muziek kan
weergeven, maar vonden dat de bewegingen
vaak te klein waren. Dat klopt en dat is iets
waar ik nog steeds aan moet werken".
"Nog even over mannen en lesgeven: vrouwen
pikken veel van mannen. Ik had me op een
festival ingeschreven voor een workshop van

Asi Haskal. Ik ben toen naar een paar filmpjes
van hem gaan kijken en heb me meteen weer
afgemeld. Mijn indruk van hem werd later nog
eens bevestigd toen ik zijn dvd's zag. Hij kreeg
het voor elkaar om twee uur naast de muziek
te dansen en vrouwen pikken dat gewoon. Hij
schijnt een goede entertainer te zijn, maar van
de muziek snapt hij minder dan de gemiddelde
beginner. Het is tegenwoordig kennelijk
belangrijker wie je kent dan wie je bent om
toegang te krijgen op festivals. Sowieso heb ik
de indruk dat er steeds meer dansers en
danseressen zijn die een festival organiseren
om dat op hun cv te kunnen zetten of om
teruggevraagd te worden in plaats van de dans
verder te helpen. Daarom ben ik zo blij met
bijvoorbeeld het Asli Sharqi festival waarin
Ahlem als een kundige en uiterst bescheiden
organisator optreedt. Zij lobbiet niet bij andere
dansers en danseressen om op hun festivals
te worden uitgenodigd. Natuurlijk is het hemd
nader dan de rok; ook ik nodig docenten uit die
ik ken en goed vind, maar zo ontstaan wel
gescheiden circuits".

Uit balans
Peter vindt de hedendaagse buikdans uit
balans: "Je wordt beoordeeld op je isolaties,
trucjes. Ik vind buikdans geen isolatiedans.
Maar het Westerse oog ziet alleen de buitenkant, de isolaties; je wordt opgeleid om te
isoleren. Er wordt steeds meer op spierkracht
gedanst in plaats van de binnenlichamelijke
energieflow zoals de ‘oude’ Egyptische
danseressen deden. Dat laatste vereist veel
techniek, geduld, durf en concentratie. Je ziet
dat ook bij andere oosterse bewegingsleren.
Buikdans moet universele schoonheid
uitdrukken, alles wat goed is, en het collectief
onbewuste aanspreken zodat iedereen voelt
‘dat is universele liefde, dat is wat ons bindt’".
"Tegenwoordig word je in een mal gegoten,
van Randa Kamel of de Bellydance
Superstars. Zo ontstaat een grote mate van
uniformiteit, terwijl dansers juist zichzelf
moeten zijn, zichzelf als het ware moeten
uitvergroten". Peter vergelijkt de buikdanswereld met een tuin vol bloemen: "Zonnebloemen zijn mooi, maar een hele tuin vol zonnebloemen is saai. Er moet ook plaats zijn voor
klaprozen en vergeet-mij-nietjes. En als leraar
moet ik er als een soort tuinman voor zorgen
dat het vergeet-mij-nietje een mooi vergeetmij-nietje wordt en niet een zonnebloem als dat
niet bij haar past. Ik ben niet altijd gelukkig met
de nieuwe ontwikkelingen. Het kost me
bijvoorbeeld de grootste moeite om een dvd
van de Bellydance Superstars helemaal uit te
kijken. Het is allemaal zo vlak, zo leeg, zo
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commercieel. Het lijken meer dansende
fotomodellen. In vergelijking met de bloemen
zijn het plastic bloemen. Het gaat juist om het
innerlijk, daar word je door geraakt. Een dvd
van Samia Gamal of Naima Akef daar word ik
blij van, ook al heb ik deze opnames al
100.000 keer gezien. Van een dvd van de
Bellydance Superstars word ik alleen maar
verdrietig en naar mijn idee wordt de
gemiddelde vrouw er onzeker van".

Het bestuderen van de oude Egyptische danseressen is één van Peter zijn specialiteiten:
"Veel bewegingen en combinaties die ik op de
oude opnamen zie, zijn vergeten. Ze worden
niet meer gedanst. Dina en Randa Kamel zijn
overigens ook goede danseressen, daar heb ik
niets op tegen hoor. Jammer is wel dat de
ontwikkelingen in Egypte stilstaan. Randa heb
ik nooit in het echt gezien, Dina en Lucy wel. Ik
ben niet vaak in Egypte geweest. Toen ik de
eerste keer daar kwam dansten alle grote
sterren van de jaren 70-80 nog, maar alleen
Nagwa Fouad heb ik toen zien optreden. De
andere danseressen wilde ik niet zien, ik vond
ze toen te saai. Maar ik heb nu ongelofelijke
spijt dat ik Soheir Zaki en Fifi Abdo niet heb
zien dansen terwijl dat toen nog wel kon.
Soheir vind ik in één woord geweldig: ze geeft
de muziek weer met heel weinig beweging,
durft op het moment te dansen en te
improviseren en straalt dus de waarden uit
waar ik zo aan hecht, maar ja, wist ik veel in
die tijd… Nagwa vulde de zaal zodra ze

binnenkwam. Ze straalde zelfvertrouwen uit en
had een overdonderend charisma. Op het eind
van de show mochten we met haar op de foto
maar ik durfde niet, zo was ik onder de indruk.
Wij kunnen veel leren van Arabische en Turkse
danseressen qua aanwezigheid en durf. Zo
ben ik ooit in Sulukule, de zigeunerwijk in
Istanbul geweest en de danseressen daar
hadden zo'n ongelofelijke, natuurlijke
zekerheid, dat was echt female power. Dat zou
ik meer bij westerse danseressen willen zien.
Maar helaas zijn facelifts en botox ook daar
doorgedrongen".

Yin en yang
Peter heeft zich in de loop der jaren verdiept in
de astrologie en de Jungiaanse psychologie.
"Door astrologie snap ik veel beter waarom
mensen, dus ook ik, op een bepaalde manier
van nature handelen en ook waarom de wereld
is zoals hij is". Zo komen we op de kenmerken
van yin en yang. "Je zou kunnen zeggen dat
buikdans steeds meer yang (‘mannelijke’)
kenmerken heeft gekregen. Met grote, hoekige
bewegingen, grote isolaties, het dansen op
accenten, meer ruimtegebruik, maar ook
competitie tussen de danseressen,
prestatiedrang, wedstrijden en awards. Yin
(‘vrouwelijk') heeft meer te maken met geduld
hebben, verbinding, met improvisatie, in het
moment zijn, vertrouwen op het moment,
vertrouwen dat de creativiteit vanzelf komt.
Hedendaagse cursisten hebben geen geduld
meer om goed te leren. Ze gaan na tien lessen
al shoppen. Ik ben wel eens door een leerling
die nog maar een paar lessen had gehad
gecorrigeerd; het is een rare wereld. Aan de
andere kant zijn leerlingen weinig kritisch als
het gaat om de grote namen. Ook de
certificaten en awards en diploma's, het zijn
nepdingen, het is een grote inflatie, maar
mensen willen dat vaak of pronken ermee op
hun website. Het is ook moeilijk om een
kwaliteitssysteem te bedenken voor goede
lessen. Het is altijd subjectief wat goed is,
maar docenten die niet weten wat een
chiftetelli is, maar wel een ‘diploma’ hebben,
daar zet ik mijn vraagtekens bij".
Shakira
Volgens Peter is de dans van zangeres
Shakira een voorbeeld van hoe het niet moet.
"In een documentaire zag ik dat Shakira
injecties in haar heupen kreeg om te kunnen
dansen. Buikdans is heel zwaar zei ze, maar ja
zoals zij het doet, dan is het zwaar… Je krijgt
blessures door de grote isolaties. Shakira's
manier van bewegen is ongezond voor het
lichaam. Haar populariteit heeft de
buikdansdocenten veel leerlingen opgeleverd,
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maar het heeft niets met buikdansen te maken.
Ook heeft het niets te maken met vrouwelijke
waardigheid. Ze is een dansende vleesklomp,
geen godin. Bovendien kun je als je wat ouder
wordt dat niet meer aan met je lichaam. Bij de
‘echte’ buikdans kun je tot je 80e blijven
dansen, kijk maar naar Nelly Mazloum of Nazla
el Adel. En ze bleven aantrekkelijk en speels
ondeugend tot op hoge leeftijd.
"De dans wordt steeds ingewikkelder, drukker,
met meer isolaties en bijvoorbeeld een
handstand. En waar blijft de dubbele flikflak
met shimmy? Echt om te imponeren. Terwijl de
muziek steeds vlakker wordt. Daarom houd ik
veel meer van de muziek uit de jaren 40-80,
toen de Egyptische muziek- en danscultuur op
zijn hoogtepunt was. Hoewel een popliedje
natuurlijk best leuk is in de les. Bij tribal zijn
muziek en bewegingen weer heel anders,
maar daar weet ik te weinig van. Tegenwoordig is alles ook fusion. Als je dansvormen gaat
mixen, zonder dat je ze onder de knie hebt,
krijg je een nietszeggende soep die vaak wordt
aangekondigd als 'modern' of 'experimenteel'.
Mariska is bijvoorbeeld een zeer goede fusion
danseres, bij wie je de ziel van de Indiase dans
en de buikdans duidelijk kunt herkennen. Ik
heb niets tegen fusion, maar je moet wel weten
waar het vandaan komt. En niet alle fusion is
buikdans". Wat is dan echte buikdans? Wat is
authenticiteit? Peter heeft daar een kort
antwoord op, dat tot nadenken stemt: "Dansers
die zichzelf zijn".

Toekomst
Hoe ziet Peter zijn ideale toekomst? "Ik wil nog
lang blijven lesgeven. Les geven is echt mijn
ding, optreden veel minder. Mijn eigen
optredens zijn in de loop der jaren veranderd.
Vroeger kreeg ik zó de zaal plat. Ik vond het
gemakkelijk om een masker op te zetten, niet
mezelf te zijn. Het kost me in principe weinig
moeite een typetje te spelen, maar ik vond dat
ik ook ‘eerlijk’ moet kunnen dansen, zodat het
publiek ook je kwetsbaarheid kan zien. Nu zijn
Farouq en Peter één en dezelfde persoon. Als
ik nu een artiestennaam zou moeten kiezen,
zou dat gewoon Peter zijn. Vroeger was het 'in'
om een andere naam te kiezen. Ik vond en
vind de naam Farouq (hij die de leugen van de
waarheid onderscheidt) wel heel passend want
ik ben altijd op zoek naar ‘de waarheid’.
Buikdansacademie
Wat is Peter zijn droom? "Ik zou graag aan
een avondvullende productie willen werken
met collega's. Dat kan een verhaal zijn, een
sprookje of gewoon een avondvullend
programma. Ik vind het leuk om samen te

werken; daar leer je veel van en samen geniet
je dubbel van deze dans. Werk je in je eentje,
wat ik sommige danseressen zie doen uit
angst voor concurrentie, dan is dit een uiterst
eenzaam vak". En dan komt Peter met zijn
grote droom op de proppen: "Een
buikdansacademie op HBO niveau, met
toelatingseisen. Waar je vier of vijf jaar lang
een paar dagen in de week een opleiding
volgt. Met aandacht voor muziek, ritmes,
dansstijlen, improvisatie, choreografie,
cultuurgeschiedenis, Arabische en Turkse
taalles, nieuwe richtingen, lichaamsbewustzijn,
expressie, net als bij een balletopleiding. Met
zo'n 15 vaste docenten. Er is zoveel kennis in
Nederland, iedereen heeft zich ontwikkeld,
daar moet je gebruik van maken.

Interview je eigen docent!
Peter was in het verleden een jaar of twaalf
redactielid van het blad Navel, dat inmiddels
ter ziele is, en nu is hij één van de belangrijkste schrijvers van Raqs wa Risala. Wat heeft
Peter met schrijven? "Ik vind schrijven leuk om
te doen. En over dansen heb ik altijd wel een
mening. Ik kan ook goed observeren. Maar ik
ben wel vaak op mijn vingers getikt vanwege
mijn ongezouten eerlijkheid; die heeft me
levenslange vijandschappen opgeleverd. Maar
je moet eerlijk blijven; van kritiek leer je. Ik
kreeg pas van Mariska belangrijke kritiek na
een optreden. Daar ben ik haar zeer dankbaar
voor, want ik heb dan een punt om aan te
werken om beter te worden. Als ze dat niet had
gezegd, had ik me niet kunnen verbeteren en
zou ik me niet serieus genomen hebben
gevoeld. Daarom is kritiek zo belangrijk, hoe
moeilijk dat ook is om te accepteren. Met indirect commentaar of onbedoelde complimenten,
wat veel gebeurt, schiet je niet veel op.
Over buikdans is veel te schrijven. Ik hoop dat
meer mensen voor Raqs wa Risala gaan
schrijven, want er zijn veel te weinig schrijvers
en mijn mening is niet zaligmakend. Ik vind het
interessant om standpunten van andere
mensen te lezen. Daar leer ik ook van. Het zou
bijvoorbeeld leuk zijn als leerlingen hun lerares
zouden interviewen of iemand die ze goed
vinden, want ik ken ook niet iedereen of ik kom
niet op het idee om deze of gene persoon te
interviewen. Mensen hadden het bij de Navel
altijd over 'jouw' blad. Maar het was 'ons' en
niet 'mijn' blad. Lezers en lezeressen kunnen
toch zelf ook iets schrijven?" Een idee dat ik
alleen maar kan onderschrijven.
Judith Scheepstra
(Foto’s Simone Baddou)
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Advertentie

Dag 1

We vliegen vanaf Schiphol via Casablanca naar Ouarzazate, vandaar met een minibus naar het diepe
Zuiden. We verblijven in hotel La Fibule Du Draa.
Dag 2 Een dag om bij te komen bij het zwembad en de eerste dansles te volgen.
Dag 3 Met kamelen de woestijn in, ’s avonds maaltijd en livemuziek; we slapen in Bedoeïententen.
Dag 4 Terugtocht met de kamelen, ’s middags reizen we naar Ouarzazate. Deze stad is een smeltkroes van
diverse culturen uit de regio en hun ambachten. Hier staan 2 beroemde flmstudio’s die je kunt bezoeken.
Dag 6 Naar Marrakech, onderweg bezoeken we de vesting Ait Ben Haddou. Marrakech heeft een geweldige
soek, prachtige tuinen en natuurlijk het beroemde Djenne el Fna waar acrobaten, muzikanten,
slangenbezweerders, etc. te zien zijn.
Dag 8 Naar Esseouira, een prachtig vissersdorp met mooie stranden. Deze plaats is nog steeds onbedorven,
er wonen veel kunstenaars.
Dag 11 Terugreis naar Nederland
Prijs € 1150,- incl: vlucht, transfers, logies met ontbijt 2 pers. kamer, danslessen, kamelentocht, overnachting en
maaltijden in de woestijn. Alle hotels waar we verblijven hebben een zwembad. Voor 1 persoonskamer wordt een
toeslag berekend. Wanneer je geen danslessen volgt krijg je € 75,- korting. Aanmelding z.s.m. doch uiterlijk 15
februari 2011. Bij inschrijving dient € 200,- aanbetaald te worden, het overige bedrag uiterlijk 1 maart.
Danslessen: Geschikt voor alle niveaus, er wordt lesgegeven in Baladi, Spaans Arabisch, Klassiek en Turkse
zigeunerdans. Drie x 2,5 uur door Dunya en 2x door een lokale gastdocente in Marokkaanse folklore.
Neem voor een inschrijfformulier of meer info contact op met Dunya: 020-6169178 / 06-21554493,
dunyaada@email.com, website: www.buikdans.nl
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n Het zilveren jubileum voorbij m
In deze aflevering van onze serie 'zilveren buikdanseressen' komt Maaike Prüst aan het woord.
Maaike stond aan de wieg van het buikdansblad Navel, is voorzitter van onze Buikdansbond en
is alom bekend als de specialist op het terrein van verfijnde buikdansbewegingen. Lees hier
over haar kijk op ons beroep van eenlingen en supervrouwen.

Het begin
Het is grappig hoe je leven soms in een
ogenblik een totaal andere wending kan
nemen. In het voorjaar van 1983 zag ik een
advertentie voor buikdanslessen. Ik belde om
informatie en moest meteen beslissen of ik
meedeed, want de cursus begon de volgende
dag. Ik zei ja, niet wetend dat dat moment het
grootste deel van mijn verdere leven zou
bepalen…

Hoewel ik er die eerste les letterlijk niets van
bakte, was het liefde op het eerste gezicht.
Toen ik na de les naar buiten ging dacht ik: dit
ga ik nooit leren, maar ik ga er wél mee door.
Gelukkig bleek ik het langzaamaan wel te
kunnen leren.
Het buikdansen stond in die jaren in Nederland
nog in de kinderschoenen. Hier en daar gaven
wat mensen les, maar bijna alleen voor
beginners. Na 2 1/2 jaar bij mijn eerste docent,

Marion Baars, ging ik met een paar anderen
elke maand van Utrecht naar Den Haag naar
de workshops van Catherine Ruillet, waar ik
nog steeds met veel plezier aan terugdenk.
Een enkele keer kwam er wel eens een docent
uit het buitenland naar Nederland om
workshops te geven, maar door de slechte
contacten onderling (je wist soms niet eens
van elkaars bestaan af) hoorde je dat vaak te
laat. Ook de middelen waren schaars: er
bestonden bijvoorbeeld maar ongeveer 5
verschillende LP’s met buikdansmuziek en van
elk daarvan waren er maar een paar
exemplaren in omloop. Als je goede relaties
had kon je via-via een cassettebandje
bemachtigen en anders had je pech.

Navel
Dat alles was voor Paula Marissink en mij de
aanleiding om samen de stichting Asfura op te
richten. Wij gingen workshops organiseren met
buitenlandse docenten om ervoor te zorgen
dat er meer mogelijkheden voor gevorderde
buikdanseressen kwamen. Ook anderen
begonnen workshops te organiseren, en zo
heb ik in de loop van de tijd bij vele tientallen
docenten lessen kunnen volgen.
Daarnaast heb ik met de steun van Paula het
eerste Nederlandse buikdanstijdschrift, Navel,
opgericht. Mijn overtuiging was en is dat het
buikdansen in Nederland zich alleen verder
kan ontwikkelen en professionaliseren als
iedereen toegang heeft tot kennis en informatie
en we elkaar ondersteunen, aanvullen en
inspireren. Navel heeft vele jaren bestaan. Een
deel van die periode was ik zelf actief in de
redactie, daarnaast is het blad gedragen door
de enorme inzet van een aantal bevlogen
redacteuren, van wie ik hier als belangrijkste
wil noemen: Peter Verzijl, Paola Kisner en
Wendy Ouwehand. Hoewel het niet in alle
opzichten een professioneel blad was, heeft
het volgens mij (en naar ik hoop) een goede
invloed gehad op de onderlinge contacten en
de uitwisseling tussen buikdanseressen. Ik ben
blij dat er nu een goed on-line buikdansblad is
en dat Judith dit belangrijke werk voortzet, en
op een veel professionelere en eigentijdse
wijze! Want ik ben er meer dan ooit van
overtuigd dat wij buikdanseressen elkaar nodig
hebben voor onze verdere ontwikkeling als
individuele danseressen én als beroepsgroep.
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Docentschap
Inmiddels geef ik alweer 25 jaar buikdansles,
reden voor mij om even stil te staan bij wat die
jaren voor mij betekend hebben. Ik heb
Slavische Taal- en Letterkunde gestudeerd
aan de universiteit van Utrecht. Buikdansles
geven was niet iets dat ik ooit gedacht had te
zullen of kunnen gaan doen; ik ben er
spelenderwijs ingerold. Tot mijn eigen
verbazing vond ik het erg leuk om te doen en
bleek het me te liggen. Het feit dat ik ooit zo’n
langzame leerling was heeft er zeker toe
bijgedragen dat ik dingen goed kan uitleggen.
In de loop van de jaren heb ik mijn eigen dansen lesstijl ontwikkeld. Die is niet alleen
gebaseerd op wat ik mooi vind en wat me
intrigeert, maar ook voor een groot deel op
mijn beperkingen. Ik heb van huis uit
problematische knieën, waardoor veel passen
en draaien mij geen goed doen. Bij andere
dansvormen ben je dan al snel uitgerangeerd,
bij buikdansen is er gelukkig nog een scala
aan bewegingsmogelijkheden over! Doordat ik
zelf blessuregevoelig ben, ben ik mij extra
bewust van waar de fysieke risico’s liggen en
heb ik strategieën ontwikkeld om die te
vermijden. Ik vind het bijvoorbeeld een
uitdaging om met mijn 50-plusgroep manieren
te vinden om de fysieke beperkingen van het
ouder worden te omzeilen en toch een mooie
en volwaardige buikdansstijl te ontwikkelen.
Ik heb me binnen de buikdans gespecialiseerd
in wat ik 'verfijnde techniek' noem: de kleinste
isolaties in de dans. Het blijft me fascineren
hoe mooi en krachtig die zijn en wat een
eindeloze hoeveelheid variaties er te maken is.
Er is eigenlijk geen tegenstelling tussen gevoel
en techniek: zonder gevoel gebruik je andere
spieren en maak je dus niet de juiste
beweging. Maar doe je de isolatie goed, dan
heb je ook automatisch het goede gevoel erbij.
Vanuit de beweging stroomt het gevoel erin,
net zoals het andersom ook kan werken.

‘Superwoman’
Het vak van buikdansdocent is uitermate
boeiend en veelzijdig. Als ik het vergelijk met
vroeger moet je tegenwoordig van vele
markten thuis zijn om alle facetten van het vak
te bedienen:
Je moet uiteraard vaardigheid in het
dansen hebben, kennis van de
verschillende stijlen hebben, jezelf
voortdurend bijscholen, op de hoogte zijn
van de modes en ontwikkelingen binnen
het buikdansen;

Vanzelfsprekend moet je een basale
kennis hebben van anatomie, houdingleer
en blessurepreventie;
Je besteedt veel tijd aan muziek luisteren
en uitzoeken, je moet kennis hebben van
verschillende muziekstijlen, maar ook
praktische vaardigheden beheersen zoals
‘knippen en plakken’ in de muziek als dat
nodig is om een bruikbaar muziekstuk te
creëren, en de boel op cd kunnen
branden;
Je bekijkt video’s en dvd’s en maakt je
eigen selecties om aan leerlingen te laten
zien;
Je moet leskleding en optreedkleding
zoeken, kopen en/of maken, en
accessoires. Veel zoektochten dus op
markten in (buikdans)winkels, op het web;
Ook moet je verstand hebben van makeup;
Je moet je administratie bijhouden, e-mail
en telefoontjes beantwoorden en
contacten onderhouden met leerlingen,
collega’s, opdrachtgevers, zaaleigenaren,
pers, enzovoort;
Je moet een eigen website hebben en
onderhouden, teksten schrijven en kunnen
uploaden met foto’s die geschikt zijn voor
het web;
Je moet foto’s laten maken voor
verschillende doeleinden, folders maken
voor je lessen, mailings doen per post en
via internet;
Het is noodzakelijk om je leerlingen (en
jezelf) te kunnen filmen voor lesdoeleinden
en voor de ontwikkeling van je
choreografieën. Natuurlijk moet je die
tegenwoordig ook op internet kunnen
zetten;
Uiteraard organiseer je zo links en rechts
van alles: een voordansavond voor je
leerlingen, een feest of een
theatervoorstelling, een videomiddag,
workshops met andere docenten,
optredens voor diverse gelegenheden,
enzovoort, enzovoort;
Bij dat alles moet je in meer apparatuur
thuis zijn dan een gemiddelde elektricien:
een fotocamera, videocamera, allerlei
soorten geluidsinstallaties met cd-speler,
MP3speler, mengpaneel en/of microfoon,
daarnaast natuurlijk videorecorders, dvdspelers, TV/beamer, eventueel
lichtinstallaties in een theater. En uiteraard
moet je overweg kunnen met een
computer, waarop je diverse programma’s
moet beheersen: Word, Excel, een
beeldbewerkingprogramma, een
muziekprogramma, enzovoort.
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En ik ben vast nog van alles vergeten. Natuurlijk kun je sommige van de bovengenoemde
taken ook uitbesteden aan anderen, maar
veelal dwingt een beperkt budget je ertoe
zoveel mogelijk zelf te doen, kortom de huidige
buikdansdocent is een ‘Bellydance
Superwoman’!

van de oriëntaalse buikdans. Een danseres
hoeft volgens mij daarom ook niet bang te zijn
dat er dingen ‘gepikt’ worden van haar stijl van
dansen of lesgeven: iedereen is zo
verschillend dat het al moeilijk is om iets wat je
van een ander geleerd hebt überhaupt een
plaats te geven binnen jouw ‘systeem’.

Buikdansvrouwen
Nou moet ik hier meteen aan toevoegen dat de
meeste buikdansleerlingen ook niet de saaiste
types zijn, maar vaak krachtige, veelzijdige en
originele vrouwen met wie het een plezier is
om te gaan. In 25 jaar tijd heb ik duizenden
vrouwen (en mannen) de basisbeginselen van
het buikdansen bijgebracht en tot mijn
verbazing verveelt me dat nooit. Elk lijf is
anders en dat maakt het altijd nieuw. Het
moment waarop een lijf verandert, het gevoel
daarin verandert, de beweging lukt, dat vind ik
altijd zo prachtig om mee te maken. Maar ook
de verdieping van mensen die langer bezig zijn
vind ik fantastisch om te begeleiden.

Ontwikkelingen
Er zijn zoveel interessante ontwikkelingen op
dit moment: muziek is er te kust en te keur,
een bron van inspiratie en vaak veelzijdiger en
spannender dan toen ik begon. Er zijn
boeiende experimenten met andere stijlen,
cross-overstijlen die een verfrissende invloed
kunnen hebben op de klassiekere buikdans.
En gelukkig is er tegelijkertijd ook een revival
van de oude stijlen, die hun belangrijke rol
blijven verdienen in de huidige buikdans. Ik
vind de buikdanswereld veel interessanter
geworden dan vroeger; één druk op de knop
en ik kan buikdansfilmpjes bekijken van over
de hele wereld en er is overal informatie te
vinden op internet. Alleen de status van onze
geliefde dans is helaas nog niet echt
verbeterd, wat een van de dingen is waar we
met de BBN aan willen werken.

Voor mij vertegenwoordigt het vrouwbeeld uit
de buikdans een volmaakt en evenwichtig
vrouwzijn: zacht maar niet slap, elegant maar
niet tuttig, sensueel maar niet ordinair, krachtig
maar niet hard. Dat gun ik elke vrouw, mijn
wens is ook dat elke vrouw minstens één keer
in haar leven buikdanst. Aangezien het mij als
docent in mijn eentje niet gaat lukken dat voor
elkaar te krijgen, hoop ik dat ik er nog veel
goede collega’s bij krijg.
Dansdocent is een vreemd beroep, je kunt
nauwelijks bogen op tastbare resultaten. Maar
onuitwisbaar in de tijd staan alle momenten
waarop er naar jouw gevoel iets wezenlijks is
gebeurd en dat draag je met je mee. Als
docent werk je meestal met groepen, wat leuk,
afwisselend en stimulerend is. Maar door je
verantwoordelijkheid en de geïsoleerde positie
die je inneemt ben je ook een eenling. Daarom
geniet ik van het contact met collega’s. Dat is
een van de redenen dat ik erin heb
toegestemd voorzitter te worden van de BBN,
de Buikdansbond Nederland. Met name in de
workshops die de BBN tot nu toe
georganiseerd heeft is het mij opgevallen hoe
hoog het niveau is van de Nederlandse
docenten, en hoe verschillend ieders stijl van
lesgeven. Vanuit totaal verschillende
invalshoeken bestrijkt elk van hen haar eigen
deel van het grote en rijk geschakeerde terrein

Op dit moment maakt de economische
recessie dat de leerlingenaantallen landelijk
dramatisch teruglopen. Helaas zijn er hierdoor
zelfs al docenten opgehouden met lesgeven.
Ook bij mij maakt de crisis zich voelbaar. Maar
volgens mij komt het wel weer goed, de
oriëntaalse buikdans heeft zich in de loop der
eeuwen altijd tegen alle verdrukking in weten
te handhaven.

Toekomstplannen
Naast mijn werk als buikdanseres werk ik al
jarenlang als beeldend kunstenaar en
ontwerper. De laatste tijd ben ik dat gaan
uitbreiden naar het maken en bewerken van
foto’s van buikdanseressen en het ontwerpen
van websites, het lijkt me leuk om dat verder
uit te breiden. Ook verheug ik me erop de
komende 25 jaar nog veel te leren van veel
buikdansdocenten en mij verder te blijven
ontwikkelen in de dans die mijn leven zo heeft
verrijkt.
Peter Verzijl
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n Top tien buikdansergernissen m
Buikdansergernissen, iedereen zal ze wel hebben. Lourdes Cruz Rivero kon het niet laten haar
ergernissen van zich af te schrijven. Ze plaatste ze op haar blog en kreeg veel reacties. Toen
haar samengestelde top tien werd gezien door andere danseressen, vonden zij dat ze haar
ergernissen moest publiceren.

10 Hyperkinetische buikdans
Er zijn buikdanseressen die VEEL te snel
dansen. Een heerlijk langzame, zwoele taksim
dansen? Geen sprake van, dat kan deze
danseres niet! Ze slaat élk muziekaccent en
laat je non-stop en in rap tempo de ene na de
andere isolatie zien. Misschien denk je
aanvankelijk "wat knap zeg" maar aan het
einde van het optreden ben je helemaal
tureluurs. Haar dans is ontzettend druk en
soms zelfs chaotisch. Je wordt heel onrustig
door ernaar te kijken en begint zelfs te
verlangen naar het einde van haar optreden.

9 Gebruik (of misbruik) van de sluier
Dansen met de sluier alsof je bezig bent een
deken uit te kloppen. Dames en heren: de
sluier is een geweldig buikdansattribuut.
Volgens mij is het één van de meest populaire
en meest gebruikte attributen. Maar die hoor je
heerlijk in de lucht te laten zweven. Naar mijn
mening verliest de sluier haar kracht als
buikdansattribuut als je hem aan alle kanten
schudt in plaats van LANGZAAM in de lucht te
laten bewegen.

8 Verstand op nul, blik op oneindig
Buikdanseressen met een lege blik. Expressie
is heel belangrijk in elke vorm van dans. Dus
ook in buikdans. De uitstraling die ik graag zie
in een buikdanser(es) is moeilijk in één woord
te beschrijven . Het is een mengsel van
vreugde met een tikje pit. De buikdanseres met
uitstraling voelt zich goed in haar vel en dat
merk je. En vooral heeft ze plezier in het
dansen!
Vergeet niet dat veel populaire buikdansnummers eigenlijk instrumentele versies zijn van
bekende liederen van onder andere Oum
Kalthoum, Abdel Halim Hafez, Mohammed
Abdel Wahab en Farid al Atrash. Die liederen
vertellen iets. Soms gaat het over verliefd zijn,
zoals Gana el Hawa, en soms gaat het over
liefdesverdriet, zoals Ana fi Intizarak. Bij
menige danseres mis ik dat stukje inleving.
Mijn advies: zoek op internet naar vertalingen
van buikdansliedjes. Mis de kans niet om meer
te weten over de Arabische cultuur en
zodoende meer te genieten van de muziek
waarop je danst .

7 Als een kostuum níets aan de verbeelding
overlaat....
Dansen in veel te blote kostuums. Hier kan ik
kort over zijn: er zijn al zoveel vooroordelen
over buikdans. Laten we zelf niet aan die
negatieve ideeën bijdragen door te bloot of te
sexy gekleed te gaan dansen.

6 Dit is buikdans, geen electric boogie
Overisoleren tijdens het dansen. Er bestaat
tegenwoordig een neiging om te veel te
isoleren. Het resultaat is naar mijn mening erg
onnatuurlijk. Bovendien lijkt de danser(es)
vaak meer op een robot dan op een mens.
Toegegeven, buikdans is een isolatiedans
MAAR de bewegingen moeten er wel natuurlijk
uit blijven zien.

5 Bellydance SUPERstars?
Teveel waardering voor de Bellydance
Superstars. Dit komt vooral voor bij jonge
beginnende danseressen. Ze weten alles over
de BDSS. Menigeen heeft veel geld over voor
hun veel te dure workshops, waar je trouwens
niet altijd waar voor je geld krijgt. Eigenlijk is dit
een beetje begrijpelijk: het zijn goede, bekende
danseressen, ze komen uit Amerika en ze
noemen zichzelf supersterren. De shows zijn
mooi, de kostuums ook. Er wordt ook veel
reclame voor ze gemaakt. Op zich niets mis
mee. Maar wat mij zorgen baart, is dat men
erg weinig oog heeft voor het talent uit ons
eigen landje. En dat terwijl hier minstens even
goede dansers zijn die ook bereid zijn hun
kennis door te geven. Ik zou zeggen, ga eerst
naar workshops van Nederlandse docenten.
Het scheelt al gauw de helft van het geld en de
helft van de mensen, omdat je geen overvolle
danslokalen hebt. Heb je al veel workshops
gevolgd bij verschillende goede docenten in
ons landje, dan kan eentje bij een BDSS
misschien voor wat afwisseling zorgen. Zie
onze goede docenten niet over het hoofd; je
kunt veel meer van ze leren dan je denkt.

4 Kennis van zaken (en ontbreken daarvan)
De danseres heeft kennelijk geen idee van wat
ze aan het dansen is. Er wordt cabaret
gedanst op baladimuziek of saaidi gedanst met
een sluier, om maar twee voorbeelden te
noemen. Buikdansen is meer dan alleen
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dansen. Het is kennismaken met de cultuur
van een groep landen. Een beetje respect voor
de tradities en de cultuur van die landen lijkt
mij wel op zijn plaats, toch? Er is tegenwoordig
een schat aan informatie beschikbaar in
boeken en op internet. Zulke fouten kun je
voorkomen met een beetje moeite en wat
googelen of een bezoek aan de bibliotheek.

muziek voor haar lessen. Er wordt weinig
verteld over muziek- en ritme-interpretatie. Om
maar niet te spreken over achtergrondinformatie en geschiedenis van buikdans.
Geloof het of niet, er zijn docenten die geen
warming-up of cooling down toepassen in de
lessen. Eigenlijk te gek voor woorden!

3 Is het buikdans of niet?

Op nummer één: al die irritante vooroordelen
over buikdans. En die zijn er zó veel! Je kent
ze allemaal: je danst alleen met je buik. Je
bent te dun/te dik, te jong/te oud, te blond, of
van 'het verkeerde geslacht'. Mensen hebben
heel rare ideeën en meningen over buikdans.
Ik vraag mij af of het ooit zal lukken om die
vooroordelen de wereld uit te helpen. En wat
denken jullie?

Ik heb niets tegen tribal bellydance en tribal
fusion. Dit zijn dansen waar buikdanselementen zijn gecombineerd met andere dansvormen
en die dansen hebben ook een eigen naam
gekregen. Ze zijn heel interessant om naar te
kijken. Ik heb het over gevallen waar een
danseres meent dat ze aan het buikdansen is
maar zó veel aan haar dans toevoegt - en vaak
ook weglaat - dat het er niet meer als buikdans
uitziet! Dit filmpje van danseres Dangeruz is
een goed voorbeeld:
www.youtube.com/watch?v=K4uDZKxJCT0
Let vooral op het commentaar van de YouTube
gebruikster die het filmpje heeft geplaatst. Die
blijft volhouden dat het wél buikdans is!
Nogmaals: ik heb NIETS tegen fusion. Maar
als je buikdans met iets anders mengt, noem
het dan niet buikdans. Noem het bellydance
fusion of zoiets. Laten we niet meewerken aan
alle misverstanden rond oriëntaalse dans.
Breng de kijkers niet nog meer in de war door
ze iets te laten zien dat geen authentieke buikdans is, terwijl je ze vertelt dat het dat wél is.

1 T-shirt omhoog en buikrollen maar!

Lourdes Cruz Rivero

Advertentie

2 Leraar versus leerling (en andersom)
Moeilijke leerlingen en matige leraren.
Iedereen kent ze. De cursist die vaak te laat
komt en bij binnenkomst de les verstoort. Of de
cursist die de hele les met een buurvrouw aan
het praten is. De cursist die altijd loopt te
klagen. Of die blijft volhouden dat een
beweging nog niet in de lessen aan bod is
gekomen, terwijl iedereen weet dat het wel het
geval is. Van mobieltjes die tijdens de les
afgaan word je ook niet vrolijk.
Er zijn goede leraren in ons land die zich
zorgen maken over vervlakking van de
kwaliteit van buikdans in Nederland. Dat ze
zich zorgen maken is naar mijn mening geheel
terecht. Echter, dit ligt niet alleen aan de
opkomende danseressen. De kwaliteit van
lessen en workshops varieert sterk. Menig
buikdanslerares gebruikt zelden authentieke
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www.majorelle.nl

Advertentie

27 & 28 November 2010: Dina in Amsterdam!
The debute of Baladi
Festival in June 2010
has been opened with
master teacher &
choreographer Raqia
Hassan & many other
international stars
of Bellydance.
This time Baladi
festival is proudly
presenting the star
of the stars in Belly
Dance world, the
legend of Egypt: Dina
from Cairo!!!
Every bellydancer
from beginner to
professional has a
dream to see Dina on
stage & share her
talent...
Dina is the most
famous belly dancer
all over the world,
as well as a
successful actress on
the Egyptian
screen... It is a
special event for all
bellydanecers in
Holland to have this
chance to meet the
Diva of Bellydance
live on stage &
experience her Master
classes.
Make your dream come
true, book your
ticket now!

po
Gala Show 27th of November at 20:00 in Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam,
Two master classes: Dina style & sensual dance from Dina on 27 & 28 November
Reservation is online: www.baladifestival.com
More info: info@baladifestival.com or +31655943088, +31633641000
A demo for Baladi Festival: www.youtube.com/watch?v=F_oIBVaYJQY
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n Aziza’s Arms and poses m
Vol spanning wachtte ik tot de nieuwe dvd van Aziza uitkwam en bij mij op de mat viel. Haar
vorige dvd is één van mijn favorieten en ik hoopte dat dit met deze dvd ook zo zou zijn. Het
duurde even voor de dikke envelop vanuit Amerika aankwam, maar toen was het zo ver:
oefenen maar!
'handripple' (in Nederland ook wel handgolfjes
genoemd). Het leuke aan dit deel is dat ze de
bewegingen combineert met een eenvoudige
heupbeweging. Dan blijkt het best lastig om
armen en heupen tegelijk onder controle te
houden. Dit is een goede oefening om je coördinatie te verbeteren, zowel voor beginnende
als gevorderde danseressen. Dit deel wordt
afgesloten met een stukje van vijf minuten
waarin lotushanden aan bod komen. Met een
heldere uitleg is dit goed te volgen en de
beweging wordt vaak genoeg herhaald om
hem eigen te kunnen maken bij regelmatig
gebruik van de dvd. Dat is overigens een
voorwaarde die Aziza ook aanstipt in de
introductie, dat je regelmatig oefent met de dvd
om resultaat te boeken.

Eerlijk is eerlijk, ik ben bevooroordeeld over
Aziza. Ik vind haar een fantastische danseres
en docent en heb een aantal workshops bij
haar gevolgd en haar geïnterviewd. Daardoor
wordt mijn oordeel beïnvloed, maar hopelijk is
deze recensie toch behulpzaam.

Inhoud
De dvd opent met een stukje waarin Aziza je
toespreekt over het belang van vloeiende
armen en handen. Het is fijn dat ze begint met
uitleggen wat haar visie is op armen en
handen. Daardoor weet je dat je geen
statische poses zult leren, maar werkt aan
dynamische poses en vloeiende, krachtige
armen. De dvd begint met een warming-up
waarbij je elk deel van je lichaam opwarmt. De
armen, handen en schouders worden niet
extra opgewarmd, maar dat vond ik geen
gemis.
Vervolgens komen we aan bij de drills:
oefeningen voor, handen, armen en polsen. De
basis bewegingen worden doorlopen zoals de
slangenarmen, draaien met je polsen en de

Combinaties
Het deel Combinaties bestaat uit een stukje
voetenwerk dat herhaald wordt, steeds met
andere armen. Het voetenwerk patroon
bestaat uit een grapevine, stap draai (pivot) en
gewichtsverplaatsing. Ik kan me voorstellen
dat dit voor beginners wat lastig is, maar door
het vele herhalen is het goed te doen. Jammer
dat Aziza haar armen niet toelicht tijdens dit
deel. Daardoor worden de verschillen tussen
de verschillende armposities niet helemaal
duidelijk.
Na een tweede stuk met een andere combinatie qua voetenwerk volgt een deel waarin
vloeiende poses gebruikt worden. Dit vond ik
het interessantste deel van de dvd, omdat ik
hierdoor heel anders naar poses ging kijken.
meer als een houding waar je doorheen gaat
dan een houding waar je naar toe werkt, even
vasthoud en dan weer los laat. Dit principe
lichtte Aziza ook toe in haar vorige dvd, maar
deze oefening hielp om het kwartje te laten
vallen. Natuurlijk wordt het gedeelte met
oefeningen afgesloten met een cooling down.
Ten slotte laat Aziza zien hoe de combinaties
en poses toegepast kunnen worden in een
optreden, waarbij ze in een prachtig kostuum
vloeiend van beweging naar beweging overgaat. Ik vind haar fascinerend om te zien maar
in dit deel miste ik af en toe heupbewegingen.
Dat is niet erg, de dvd gaat natuurlijk over
armen en poses. Wat ik jammer vond is dat de
dvd een onhandige lengte heeft als je thuis
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gaat oefenen. Ik vind een uur een mooie
lengte, maar de dvd is zo'n 80 minuten. Dat
maakt het lastiger om te doen als je weinig tijd
hebt.

Extra's
Deze dvd heeft een aantal leuke extra's, zoals
een optreden van een piepjonge Aziza in de
jaren negentig, een tweede optreden van Aziza
en een interview. Dat maakt de dvd de moeite
waard als je meer wilt weten over Aziza, wie ze
is en wat haar overtuigingen zijn als het om
buikdansen gaat.
Technisch
De dvd is opgenomen in de hal van een mooi
hotel en steekt qua belichting, geluid en
nabewerking uitstekend in elkaar. Het blijft een
hotel en soms doet de grote, lege ruimte wat
bevreemdend aan, maar verder is het een
rustige achtergrond, waarin Aziza goed tot
haar recht komt. Er wordt geen gebruik
gemaakt van spiegels, wat ik geen probleem
vond. In het kort dus een dvd van goede
kwaliteit met een uitstekende inhoud.
Kopen of niet kopen?
Ondanks de goede kwaliteit en de inhoud die
op zich ok is, ben ik niet laaiend enthousiast
over deze dvd. Misschien verwachtte ik teveel,
of hoopte ik stilletjes dat Aziza de oefeningen
uit de workshop zou doen die ik het leukst
vond.
Al met al vind ik het een fijne dvd om mee te
oefenen en ik raad hem zeker aan, maar als je
moet kiezen zou ik toch voor haar Drills dvd
gaan, waarvan in Raqs wa Risala nummer 11
een recensie te lezen was. Hij is geschikt voor
zowel voor beginners als gevorderden, al denk
ik dat gevorderden er meer uit zullen halen.
Koop hem als:
Je armen en poses graag wilt verbeteren;
Je graag extra achtergrondinformatie over
Aziza wilt zien.
Koop hem niet als:
Je moet kiezen tussen deze en haar
andere dvd;
Je geïnteresseerd bent in statische poses.
Op YouTube zijn een trailer en een korte clip
van de dvd te vinden:
www.youtube.com/watch?v=U2w4bBKiFLI en
www.youtube.com/watch?v=8NO-3YQAJrE

Advertentie

Stichting Dunya organiseert:
workshop Neogypsy met Valentina
Lacmanovi
Zondag 6 februari 2011 in Amsterdam

Neogypsy workshop is an exceptional occasion
to get closer to the essence of dances different
Rom (Gipsy) communities and through its
stylization and contemporary approach to find the
personal touch and freedom of expression in
dance.
We shall work on Kalbelya snake charmer tribe
dance from Rajasthan, Ghawazee dance style,
Balkan Gypsy dance, and introduce elements of
Flamenco (what is duende?). We shall also give
a great importance to the work on grounding,
expression, relesae of energy, and understanding
of the process that leads from inspiration from
traditional dances to creating and performing for
contemporary stage.
In the break we shall have a theoretical part of
the workshop where we shall situate all these
elements in their historical and geographical
context.
Adres: Global DanceLab, Borgerstraat 112
Tijd:14.00-17.00 uur
Prijs: € 45,Niveau: gevorderd
Meebrengen: lange wijde rok (indien mogelijk)
Opgave en info bij Dunya:
dunyaada@email.com, 020-6169178
Valentina Lacmanovic, born in Croatia, studies
dance in India, France, Spain and Turkey after
graduating acting at the prestigeous
Conservatioir National Superieur d’Art
Dramatique in Paris. She performed with Rom
ensembles from Rajasthan, Bulgaria, and Turkey.
Valentina is based in Amsterdam since 2008.
She tours with her dance/theater creations and
teaches workshops internationaly.

Rosanne Pouw
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n Dansen is bidden met het lichaam m
Gadisha (Brenda Lensing) uit Breda is 20 jaar geleden gegrepen door de buikdans en vertelt
met enthousiasme over haar grote passie.
kostumering, afwerking van de dans, etc. Met
een aantal heb ik een heel goed contact. Dans
is een passie geworden en ik ben er voor
gegaan.

Dat wil ik ook leren!
Zo’n 20 jaar geleden ben ik met buikdans in
aanraking gekomen. Ik was altijd al bezig met
verschillende dansvormen, zoals klassiek en
modern ballet, dansexpressie, Afrikaans,
Spaans, stijldansen, Indiase dans, internationale folkloredansen, etc. De echte aanleiding
was dat mijn zus Jeanne een buikdansact
deed tijdens de 40-jarige bruiloft van onze
ouders. We hadden dit nog nooit gezien en ik
wist ook helemaal niet dat zij dit deed. Het
bleek dat ze les had van Els van Griensven.
Het pakte me meteen en ik smolt….. De
gracieuze supervrouwelijke bewegingen, de
ambiance, het kostuum, ik was meteen
verkocht en dacht "wauw, dat wil ik ook leren,
wanneer kan ik beginnen?" Ik had toen net
mijn tweede kind gekregen en was eigenlijk
helemaal niet met dans bezig; het overviel me.
Bijna van iedereen iets geleerd
Uiteraard heb ik lessen gevolgd bij mijn zus en
later van bijna iedereen die actief is in de
buikdanswereld in Nederland. Ik heb van ieder
de liefde voor het dansvak geleerd. Iedereen
heeft weer een andere invalshoek en
benadering, beweegt weer anders. De een
besteedt meer aandacht aan expressie, je
uiten. Of aan isolaties, choreografie of juist
improvisatie. De ander aan ritmes, stijlen,

Shahrazad
Mijn grote voorbeeld is Shahrazad (Ineke
Huisman). Voor mij is ze van grote klasse. Ze
voelt voor mij aan als een zus-vriendin-moeder
die ik al 1001 eeuwen ken (dat zal ook wel zo
zijn denk ik). Ze is een paar jaar ouder dan ik,
maar danst nog steeds als een jonge meid.
Shahrazad weet je zo te benaderen dat je je
op je gemak en veilig voelt. Steeds weet ze
weer het beste uit me te halen, me te
motiveren en de lat hoog te leggen. Verder
weet ze zo enorm veel, is ze erg intelligent en
onthoudt alles. Of het nu gaat over kunst,
muziek, ritmes, cultuur, reizen, wetenschap,
kleding en kostuums, literatuur, filosofie,
geschiedenis, talen (ze spreekt 9 talen), ze
weet het allemaal. Een wandelende
encyclopedie dus. Daarnaast is ze grappig,
empathisch, integer en sympathiek. Ze wil
eigenlijk niet dat ik over haar opschep, maar
het mag best wel eens gezegd worden.
Ambiance creëren
Ik vind les geven leuker dan optreden, hoewel
af en toe optreden ook leuk en inspirerend kan
zijn. Het leuke aan lesgeven is gezelligheid en
ambiance creëren en de vrouwen en meiden
op hun gemak stellen. Het samenzijn en het
werken aan iets, bijvoorbeeld een eindfeest, is
fantastisch; de meiden zijn enthousiast en
lachen heel wat af. Het is mooi om te zien wat
ze allemaal al kunnen na een paar lessen,
maar ik zie ook wel dat het voor een aantal
soms erg moeilijk is. Ik leer er elke les nog
steeds zoveel bij, ook van de cursisten. Het
dankbaarste is om te horen dat ik een goede
docente ben. Met sommigen leerlingen heb ik
in de loop van de jaren zelfs een vriendschap
opgebouwd.
Naast het harde werken is plezier maken heel
belangrijk. Minder leuk aan lesgeven is de hele
zakelijke kermis eromheen, het steeds weer
opnieuw organiseren. Voor een aantal
cursisten is het te moeilijk en ze haken dan
soms snel af, of ze denken dat ze na een paar
lessen al niets meer kunnen leren. Je hebt er
altijd mensen tussen die denken dat de les
gratis is en dus niet betalen. Dat zijn de minder
leuke kanten aan het lesgeven.
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Ervaring versus presteren
Het belangrijkste dat ik mijn leerlingen wil
meegeven is dat ze meer lef krijgen, zeker als
ze schuchter zijn. Ik benadruk altijd dat dansen
gezond en gezellig is en dat het voor oudere
vrouwen een uitdaging is om deze dansvorm
te leren. Daarnaast is het nooit weg om een
muzikaal oor over de grens te ontwikkelen,
kennis te nemen van anderen culturen en te
voelen wat deze muziek met je doet. De
cursisten moeten zichzelf kunnen zijn, daarom
hecht ik niet veel waarde aan 'presteren'. Alles
is ervaring, oefening baart kunst. Soms komen
er wat traantjes los tijdens de les als er iets
dwarszit bij een leerling, maar iedereen gaat
altijd met een goed gemoed naar huis en dat is
heerlijk. Dansen is bidden met het lichaam, is
een oude Soefische uitspraak en Hassan
Khalil zei eens “dansen is leven en leven is
dans”. En daar kan ik het alleen maar mee
eens zijn.
Zoals ik al zei, ik geef liever les dan dat ik
optreed, maar ook dat kan heel prettig zijn, als

je allerhartelijkst wordt ontvangen, omdat je op
feestjes komt waarop mensen het naar hun zin
hebben. Ook het enthousiasme van het publiek
kan hartverwarmend zijn, als mensen willen
meedansen of aangenaam verrast zijn. Het
moeten wachten voor dat je op mag, vaak in
koude of tochtige ruimtes is minder prettig, of
de hokken waar je soms in wordt gestopt als je
je moet omkleden…. Of de muziekapparatuur
doet het niet…. de randvoorwaarden voor
optredens zijn lang niet altijd even aangenaam.
En dan moet je ook nog midden in de nacht
naar huis rijden.

Uiterlijk verdringt innerlijk
Het is positief dat de buikdans zich zo
ontwikkeld heeft in Nederland. Overal kun je
nu lessen volgen en er wordt veel
georganiseerd, naast workshops, feesten en
festivals nu ook buitenlandse reizen die met
dans te maken hebben. Het feit dat je buikdans
wilt leren wordt steeds minder vreemd
gevonden. Soms zit het ook gewoon in het
pakket van de dansscholen. Dat was toen ik
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begon wel anders! Ik heb me de blaren op mijn
tong moeten praten om uit te leggen dat
buikdans een van de mooiste dansvormen en
dus kunst is.
Ik vind een danseres goed als ze een goede
expressie heeft, er gezond en verzorgd uitziet
en een goede houding en soepele bewegingen
heeft. Ook moet ze naast muzikaal en kunstzinnig ook aardig en attent zijn. Daarnaast vind
ik empathie voor een danseres en dan vooral
een lerares belangrijk: je bent intensief en lijfelijk met mensen bezig, het is niet zomaar iets.
Zoals gezegd is er momenteel erg veel aanbod
in Nederland. Je moet daarbij goed in de gaten
houden of het bij je past of niet. Kwaliteit gaat
bij mij voor kwantiteit. Voor mij moet het
'kloppen' wil ik bijvoorbeeld naar een workshop
gaan. Jammer genoeg zijn in de buikdans het
presteren en de X-factor wel erg voorop komen
te staan en ervaring naar de achtergrond
verdwenen. Ofwel: het uiterlijk verdringt het
innerlijk. Er is steeds meer uiterlijk vertoon, wie
heeft de strakste buik. Dat hoeft voor mij niet.
Ik vind het 'er zijn' en het ‘ervaren' van de dans
op het moment belangrijker dan het presteren.
Het feit dat buikdans toch weer langzaam
ordinairder wordt door hoe sommige
danseressen de dans uitvoeren stoort me ook.
Zo wordt de dans weer uit haar context
gehaald en vergeleken met…. hoe zal ik het
netjes zeggen…. het oudste beroep. Ook is de
concurrentie in sommige steden moordend en
dat is hier in Breda niet anders. Ik heb het hier
wel op de 'danskaart' kunnen zetten. Ooit ben
ik met 4 mensen begonnen en ik heb zelfs een
tijdje 6 groepen gehad.
Dans is voor mij bovenal passie en emotie en
die passie en emotie zijn afhankelijk van hoe je
je op dat moment voelt. En dat hoeft ook niet
altijd beoordeeld te worden.

ambiance of show waar ik in sta. In ieder geval
blijft het altijd verrassend hoe het uitpakt. Ik
heb een voorkeur voor Klassiek Egyptisch en
het dansen met sluiers. Ook vind ik Pharaonisch mooi en ook Indiaas-Bollywood. Maar
andere dansvormen zijn ook heerlijk.

Dansen is voeding
Momenteel ben ik aan het afbouwen door
persoonlijke omstandigheden en dat is
helemaal niet leuk. Ik heb soms last van
blessures en dat danst niet gemakkelijk. Ook
ben ik niet meer zo piep en zit ik nu 20 jaar in
het vak. Dan heb je niet altijd de energie meer
om te vlammen. Het is tijd om er wat anders
naast te gaan doen, want er is nog zoveel
meer op de wereld dat interessant is. Ik ben nu
bezig met een studie Feng Shui en ik hoop dat
ik daar straks mijn inkomen mee kan verdienen
als ik goede woon- en leefadviezen kan gaan
geven. Een reguliere baan is door persoonlijke
omstandigheden niet zo praktisch. Mijn man
heeft de ziekte van Raynaud, de ‘bergbeklimmersziekte’, en moet daarvoor regelmatig naar
het ziekenhuis. Winter en koude zijn een ramp
voor hem en dus ook voor mij.
Mijn lessen ga ik overdragen aan Maru
(artiestennaam Badra). Ik ga haar coachen en
blijf meedoen tot ik het helemaal kan loslaten.
Er zijn momenteel veel aanmeldingen voor
proeflessen, dus we kunnen met een volle bak
beginnen. Ook doe ik nog allerlei schoolprojecten, vrijgezellenworkshops en optredens voor
bruiloften en partijen. Zoals je ziet KAN ik dus
helemaal niet stoppen…. Dansen blijft mijn
'voeding' en ik zal het op één of andere manier
altijd blijven doen. Misschien wel tot ik 80plusser ben. Dan ga ik lessen starten in het
bejaardenhuis en wie weet hoe jong en gezond
iedereen wordt…
Peter Verzijl

Eigen stijl
Mijn eigen stijl zou ik als ingetogen met
'duende' willen beschrijven, soms ook wel
uitbundiger. Het ligt ook aan het type project of
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n Agenda m
Al Raks Reframed
Start: Vrijdag 5 november 2010 om 20:15 uur
Einde: Zaterdag 6 november 2010 om 20:15 uur
Locatie: Theater Zeebelt, Den Haag
Kosten: € 12.50 - 15.00
Website: www.banatdahab.nl
Al Raks Reframed is een unieke combinatie van
muziek, dans en film. Deze productie komt voort uit
een intensieve samenwerking van de 4
buikdanseressen van Banat Dahab en performance
videokunstenares Nicole Donkers.

zang en wervelende dansacts. Het verhaal dat in
glamoureuze sfeer en in schitterende kostuums
wordt verteld, zal een onvergetelijke indruk bij u
achterlaten, evenals de omvangrijke cast van meer
dan 50 dans-, zang-, en acteertalenten. De
verschillende dansstijlen, zoals de Bharata Natyam,
Kathak, Streetdance, Hiphop en nog veel meer,
brengen u een waar Bollywoodspectakel.

Hilal Dance Cursus
Start: Zaterdag 13 november 2010
Einde: Zondag 14 november 2010
Locatie: Arnhem
Website: www.hilaldance-nederland.nl

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)
Kijk op de website onder het kopje hosting voor
meer informatie.

Perzische dans en buikdans
Start: Zaterdag 6 november 2010 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 6 november 2010 om 16:30 uur
Locatie: Omar Smids Dance Center Leeuwarden
Kosten: € 32/ € 18,Website: www.lalisa.nl

In november 2010 en januari en februari 2011 geeft
Alessandro Bascioni in Arnhem een cursus Hilal
Dance / Egyptische dans.

Dream of Dance
Start: Zaterdag 13 november 2010 om 19:30 uur
Einde: Zaterdag 13 november 2010 om 21:30 uur
Locatie: Theater de Regentes, Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.dreamofdance.nl
Dansorganisatie KamalRoshan presenteert in
november van dit jaar de sensationele musical:
Dream of Dance. Deze Nederlandstalige Indiase
musical brengt u een schouwspel van theater, live
zang en wervelende dansacts. Het verhaal dat in
glamoureuze sfeer en in schitterende kostuums
wordt verteld, zal een onvergetelijke indruk bij u
achterlaten, evenals de omvangrijke cast van meer
dan 50 dans-, zang-, en acteertalenten. De
verschillende dansstijlen, zoals de Bharata Natyam,
Kathak, Streetdance, Hiphop en nog veel meer,
brengen u een waar Bollywoodspectakel.

Naast pittig heupwerk gaan we dansen in de
Perzische stijl: met sierlijke armen en royaal gebruik
van de ruimte.
Dansfeest met workshop
Dream of Dance
Start: Zaterdag 6 november 2010 om 19:30 uur
Einde: Zaterdag 6 november 2010 om 21:30 uur
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam
Kosten: € 15
Website: www.dreamofdance.nl
Dansorganisatie KamalRoshan presenteert in
november van dit jaar de sensationele musical:
Dream of Dance. Deze Nederlandstalige Indiase
musical brengt u een schouwspel van theater, live

Start: Zaterdag 13 november 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 14 november 2010 om 00:30 uur
Locatie: Copacabana Breda, Overakkerstraat 190
Kosten: € 10
Website: www.buikdansereslauri.nl
Oriëntaals dansfeest in Breda. Om 20 uur is er
Marokkaanse thee en start de workshop van Lauri
waarna er lekker kan worden doorgedanst. Dit keer
met muziek van Dj Sam Lewis van MTV Arabica,
garant dus voor lekker swingen!! Enkele oriëntaalse

Raqs wa Risala, nummer 18, november 2010, blz. 20

dansoptredens tussendoor om van te genieten, o.a.
van Lauri met live percussie van Wakuru percussie.

Laetana`s Buikdansfeest
Start: Zaterdag 13 november 2010 om 20:00 uur
Einde: Zondag 14 november 2010 om 01:00 uur
Locatie: Danscentrum Le Haen. De Run 3124,
Veldhoven
Kosten: € 15,Website: http://laetana.com
Een swingend buikdansfeest met de Iraakese band
van Raad Alhadjer, hapjes,bazaar en optredens van
o.a. Laetana, Caroline en Carmen. Kaarten alleen in
voorverkoop: 06-10475079

Sluiers

Workshops met Ruby (USA) in Wuerselen
Start: Donderdag 18 november 2010 om 18:30 uur
Einde: Donderdag 18 november 2010 om 21:45 uur
Locatie: Oppener Strasse 44/1 (44 voor GPS) in
Wuerselen, vlakbij Aken
Kosten: € 45
Website: www.bauchtanzschule-khalida.de
Met trots presenteert Khalida: Workshops met Ruby
uit Portland, USA in Wuerselen! (vlakbij Aken) Ruby
is een meervoudig bekroonde danseres en lerares
en ze zal op donderdag 18 November twee
exclusieve workshops geven in Wuerselen met haar
lievelings onderwerpen: Gronddans en Turks
oriëntaals met zills. Tijd/Onderwerpen: 18:30-20:00h
Turkish oriëntal with zills 20.15-21:45h Floor work
introduction.

Buikdansworkshop voor Beginners

Start: Zondag 14 november 2010 om 13:30 uur
Einde: Zondag 14 november 2010 om 16:30 uur
Locatie: Studio Lijfwijs
Kosten: € 30,Website: www.buikdanslesamsterdam.nl
Met sluiers kun je je fantasie in je dans uitleven. Je
kunt ermee zwieren en zwaaien, maar je kunt jezelf
ook spannend in- en weer uitpakken. Met de sluier
kun je ook bepaalde bewegingen accentueren.

Workshop Buikdans-choreografie met Rachid
Start: Zondag 14 november 2010 om 13:30 uur
Einde: Zondag 14 november 2010 om 17:00 uur
Locatie: Zaandam Hof van Zaenden 65 1508 XD
Zaandam
Kosten: € 40
Buikdans-Choreografie voor gevorderden.
Oosterse M-Lab musical Harem
Start: Woensdag 17 november 2010 om 20:15 uur
Einde: Zaterdag 20 november 2010 om 20:15 uur
Locatie: aambeeldstraat 10E
Kosten: € 18
Website: www.m-lab.nl

Start: Zaterdag 20 november 2010 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 20 november 2010 om 17:00 uur
Locatie: Zaandam
Kosten: € 40
Buikdansworkshop voor Beginners met Moulaya.
Dream of Dance
Start: Zondag 21 november 2010 om 16:00 uur
Einde: Zondag 21 november 2010 om 18:00 uur
Locatie: Fulcotheater, IJsselstein
Kosten: € 15
Website: www.dreamofdance.nl
Dansorganisatie KamalRoshan presenteert in
november van dit jaar de sensationele musical:
Dream of Dance. Deze Nederlandstalige Indiase
musical brengt u een schouwspel van theater, live
zang en wervelende dansacts. Het verhaal dat in
glamoureuze sfeer en in schitterende kostuums
wordt verteld, zal een onvergetelijke indruk bij u
achterlaten, evenals de omvangrijke cast van meer
dan 50 dans-, zang-, en acteertalenten. De
verschillende dansstijlen, zoals de Bharata Natyam,
Kathak, Streetdance, Hiphop en nog veel meer,
brengen u een waar Bollywoodspectakel.

DINA in Amsterdam
Oosterse M-lab musical over de Sultan Ibrahim die
een oud geheim van de harem ontsluiert.
Geschreven en gecomponeerd door Joost
Laterveer, met o.a. Ellen Evers.

Start: Vrijdag 26 november 2010
Einde: Zondag 28 november 2010
Locatie: Amsterdam
Website: http://baladifestival.com
For the fist time in Holland - The star of the stars Dina Live from Cairo in Amsterdam!!!
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Show "Ontmoetingen"

Verfijnde Buikdans Techniek

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,-

Start: Zondag 28 november 2010 om 14:30 uur
Einde: Zondag 28 november 2010 om 16:45 uur
Locatie: Art House in Amerfoort
Kosten: € 25
Website: http://bellydanz.com

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. Een markt is 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. Lady
Moonlight, Yamina, Maaike, Mouna May, Sisters of
Shams (Maryam en Karen), Sarah Chebaro
(Belgie), Caroline, Farouq, Laetana, Kisinguila,
Wendila. De aanvang is 14.00 uur. Aan het
programma wordt nog gewerkt, meer info volgt. Info
bij Shahira-Linda, e-mail l.plaizier@pzh.nl of te. 0612226454.

Borstbewegingen: Dansen Met Je Hart. Misschien
wel de mooiste bewegingen in de buikdans, de
kleine die gevoelig zijn en je hart betrekken bij je
dans. Maar ook spectaculaire bewegingen en
gewoon prettige oefeningen die je bovenlijf,
schouders en rug los maken en van energie
doorstroomd, waardoor je een veel betere houding
krijgt. En natuurlijk ook grote bewegingen, maar
altijd zo dat het veilig is voor je rug.

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

Natacha Atlas
Start: Zaterdag 27 november 2010 om 21:00 uur
Einde: Zaterdag 27 november 2010 om 23:00 uur
Locatie: Melkweg Amsterdam
Kosten: € 25 lidm.
Website: www.melkweg.nl
De zingende diva en buikdanseres Natacha Atlas
(o.a. bekend geworden met de groep Transglobal
Underground) 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.

Oriëntal Princesses Presents: From Cairo with Love
II - with Asmsahan of Cairo Guest Dancer: The
Black Lion "The wild Edition" Dresscode: "Let's go
Wild" Gala evening: 11 December 2010. Buffet:
18.00-20.00 Doors Open show: 19.30 Workshops:
11 December 2010 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 Location: Podium Mozaiek
[www.podiummozaiek.nl] More info:
[www.oriëntalprincesses.com]
info@oriëntalprincesses.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

Shishaparty
Start: Zondag 28 november 2010
Einde: Zondag 28 november 2010
Locatie: Al Hambra Utrecht
Kosten: € 10
Website: www.yazila.nl
Oriëntaals dansfeest in loungesfeer genoemd naar
de Egyptische waterpijp Shisha.Optredens door
profs en open podium,buikdans-folklore-fushionzigeuner-spaans/arabisch.Swingen en chillen,
Perzische hapjes, drankjes en waterpijpen. Bazar
met buikdansartikelen. Kortom een onvergetelijke
onderdompeling in 1001 Nacht. Vernieuwde studio.
Doe mee en kom optreden. Reserveren
noodzakelijk.

Vrijdag, tijdstip 19.00-22.00 uur: een populaire
Nubische Folkloredans, vol temperament en
levensvreugde, op muziek van Mohamed Mounir.
Zaterdag, tijdstip: 13.30-18.00 uur:Tango Oriëntal
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, tijdstip
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 maandag/dinsdag/vrijdagmiddag
bellen. E-mail: l.plaizier@pzh.nl
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Red Light Collection

Buikdansreis Egypte

Start: Zondag 12 december 2010 om 14:00 uur
Einde: Zondag 12 december 2010 om 18:00 uur
Locatie: Saray/Amsterdam
Kosten: gratis
Website: www.bellydancesaray.nl

Start: Donderdag 6 januari 2011
Einde: Donderdag 13 januari 2011
Locatie: Luxor, Egypte
Kosten: € 925
Website: www.bellydancetravel.nl

Feestelijke presentatie van Red Light Collection.

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)

Wervel workshop voor (Oriëntaalse-)
danseressen
Start: Zaterdag 18 december 2010 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 18 december 2010 om 17:00 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten: € 65
Website: http://soefidansen.wazzup.nl
Wervel workshop voor (buik-)danseressen onder
leiding van de internationaal beroemde danseres
Valentina Lacmanovic.

Workshops met Khalida in Würselen!

Verfijnde Buikdans Techniek

Start: Zondag 16 januari 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 16 januari 2011 om 16:00 uur
Locatie: Oppener Strasse 44/1 (44 voor GPS) in
Wuerselen, vlakbij Aken
Kosten: € 46
Website: www.bauchtanzschule-khalida.de

Start: Zondag 19 december 2010 om 14:30 uur
Einde: Zondag 19 december 2010 om 16:45 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
Kosten: € 25
Website: http://Bellydanz.com
Combinaties En Overgangen: Buik - Borst.
Vloeiende en staccato camels, kurkentrekkers, enz.
enz. Slangachtige bewegingen die toch relaxed zijn
om te doen en prettig en verantwoord voor je rug.
Als je je buik- en borstisolaties goed beheerst, ben
je in staat de meest flitsende combinaties op snelle
muziek te maken.

Istanbul Gypsy Festival
Start: Dinsdag 28 december 2010
Einde: Maandag 3 januari 2011
Locatie: Istanbul, Turkije
Kosten: € 25 - 150
Website: http://istanbulgypsyfestival.com
Gypsy and Oriëntale Workshops Focusing on both
technique & interpretation; our workshops aim at
teaching you to experience the joy and tune your
body in a fun, good humoured and well disciplined
environment. The lessons we will be seeing the
characteristics of the different styles and techniques
such as; Turkish Roman, Traditional and Arabic
dances.

In Januari 2011 presenteren we vier gloednieuwe
Khalida workshops in Würselen. Not to be missed!
Tijdstip/onderwerpen zondag 16 Januari: 11:0013:00 Samia Style - dance like the stars of the 50s!
14:00-16:00 B is for Belly - combinaties en tips voor
meer buik in je dans. Aanmelden/Info:
info@bauchtanzschule-khalida.de

Verfijnde Buikdans Techniek
Start: Zondag 16 januari 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 16 januari 2011 om 16:45 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
Kosten: € 25
Website: http://bellydanz.com
Schouders, armen, handen. Schouders horen tot de
meest expressieve en sensuele delen van je lijf en
als je ze mooi beweegt zijn ze heel spannend om te
gebruiken in je dans. Wat je met je handen en
armen doet geeft betekenis en sfeer aan je dans. In
deze workshop behandelen we verfijnde hand- en
polstechnieken en armbewegingen. Ook als je van
jezelf denkt dat je lelijke of te stijve handen hebt,
kun je leren ze sierlijk en elegant te bewegen, en er
een mooie energie in te krijgen. Daarnaast
besteden we tijd aan combinaties van
passen/bewegingen en armen, en aan het
uitdrukken van gevoel.
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Workshops met Khalida in Würselen!
Start: Zondag 23 januari 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 23 januari 2011 om 16:00 uur
Locatie: Oppener Strasse 44/1 (44 voor GPS) in
Wuerselen, vlakbij Aken
Kosten: € 46
Website: www.bauchtanzschule-khalida.de

Kosten: € 25
Website: http://bellydanz.com
Verfijnde buik-heup- en bekkenbewegingen.
Variaties en spannende combinaties. Vloeiende en
subtiele staccato bewegingen en shimmy's.

Dansreis naar Tunesie met Ahlem
In Januari 2011 presenteren we vier gloednieuwe
Khalida workshops in Würselen. Not to be missed!
Tijdstip/onderwerpen zondag 23 Januari: 11:0013:00 Dance with attitude - podiumpresentatie en
expressie, plus tips voor het maken van je eigen
dans! 14:00-16:00 Saidi combinations - combinaties
met en zonder stok. Uitleenexpemplaren aanwezig!

Workshop Neogypsy met Valentina Lacmanovic
Start: Zondag 6 februari 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 6 februari 2011 om 17:00 uur
Locatie: Global DanceLab, Borgerstraat 112
(vlakbij Kinkerstraat) vanaf CS tram 17
Kosten: € 45
Website: www.buikdans.nl
Stichting Dunya organiseert: Workshop Neogypsy
met Valentina Lacmanovic Niveau: gevorderd
Meebrengen: lange wijde rok (indien mogelijk)
Opgave en info bij Dunya, email:
dunyaada@email.com tel: 020-6169178

Verfijnde Buikdans Techniek
Start: Zondag 6 februari 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 6 februari 2011 om 16:45 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
Kosten: € 25
Website: http://bellydanz.com
SPEELSE SHIMMY'S. Veelzijdige en verrassende
shimmy's in alle soorten, maten en technieken:
heup-, buik-, bekken-, schoudershimmy's,
trippelshimmy's, bilshimmy's, enz. enz. Spectaculair
om te zien, heerlijk om te doen!

Start: Zaterdag 30 april 2011
Einde: Dinsdag 10 mei 2011
Locatie: Tunesië
Kosten: € 825,Website: www.buikdans.nl
Dansreis met Ahlem naar dichtbij en gastvrij
Tunesië. Zon, zee, strand, rust, cultuur, natuur,
dansen, dans kijken, eventueel optreden, shoppen
en nog heel veel meer!

Verfijnde Buikdans Techniek
Start: Zondag 6 maart 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 6 maart 2011 om 16:45 uur
Locatie: Art House in Amersfoort
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