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Voorwoord

Het zal weinig mensen in buikdansland ontgaan zijn dat de
Egyptische danseres Dina in Nederland is geweest. Deze
veel gekopieerde danseres is niet alleen een fenomeen,
maar blijkt ook een sympathieke dansdocente, die zelf veel
liever zou zien dat iedereen juist een eigen stijl ontwikkelt,
zoals ook zij dat heeft gedaan. Een andere danseres van
middenoosterse origine is onze eigen Anusch. Zij vertelt
ons hoe zij verschillende dansstijlen heeft verkend, hoe
haar dansloopbaan begon en hoe die er nu voorstaat.

Ook in dit eerste nummer van Raqs wa Risala van 2011
weer een interview met een (bijna) zilveren danseres.
Yamina heeft vooral naam gemaakt met haar
spectaculaire, avondvullende producties. Net als Tjarda,
die een heel andere kant opging. Ook Tjarda
experimenteert en combineert met verschillende dansstijlen
en maakt daar intrigerende producties van. Over het
hebben van een eigen stijl gesproken.... Een choreograaf
om in de gaten te houden.

Wij van de Lage Landen vinden het heerlijk om ons te
ergeren. Raqs wa Risala biedt hiervoor ruimschoots de
gelegenheid, vooral omdat er uit die ergernissen ook veel
te leren valt. Een spiegel, maar ook een lachspiegel.

In dit nummer ook aandacht voor een muzikant van eigen
bodem. In een eerder nummer van Raqs wa Risala heeft u
al kennis kunnen maken met Andy Kooren. Nu besteden
we aandacht aan zijn eerste cd over veel gebruikte ritmes
van de oriëntaalse 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.

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

Linda Berentsen
Linda Berentsen begon in 2005 met buikdanslessen bij Sheila Meijers in
Zutphen. Sinds die tijd volgt ze verschillende lessen en workshops,
waaronder de OP Academy van Amira Ates. Daarnaast is ze lid van het
Showteam Shazadi, dat onlangs bij Bellydancer of the World die tweede
prijs in de wacht sleepte.

Ron Hey (fotograaf Ronnos)
Na verschillende banen (filmoperateur, bij een architectenbureau, etc.) en
vele wegen in diverse muzen bewandeld te hebben (tekenen, schilderen,
pianospel, het schrijven van literaire verhalen en diverse bundels poëzie),
ben ik, na ooit met portretfotografie te zijn begonnen, sinds ‘n half jaar
aangeland in de wondere wereld van de oriëntaalse dans, de tribal fusion
en meer. Sindsdien heb ik getracht alle grote gala’s in Amsterdam en
omstreken zo kunstzinnig mogelijk vast te leggen. Ook design ik.graag op
de pc. Ik hoop in 2011 “So Your Think You Can Dance” te fotograferen.
Website: www.webshots.com/user/ronhey

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?

http://www.farouq.nl
http://www.buikdans.nl
http://www.webshots.com/user/ronhey
http://www.buikdans.startpagina.nl.


Raqs wa Risala, nummer 19, januari 2011, blz. 3

n Het zilver nadert voor Yamina m

Een van de draagsters van de Haagse buikdansscène is Yamina. Ook zij is al 25 jaar lang
gegrepen door de buikdans. Sinds 16 jaar heeft ze een eigen dansschool. Een van haar
specialiteiten is het maken van avondvullende voorstellingen met leerlingen in het theater
waarin ze zeer knap een verhaallijn neerzet en laat uitbeelden. Een interview met deze
gedreven danseres.

Hoe kwam je met buikdans in aanraking?
De Française Catherine Ruillet gaf heel af en
toe een workshop buikdansen in Den Haag,
misschien een paar maal per jaar. Dit was
overigens eind 1986, dus pas eind 2011 zou ik
zilver behalen. Mijn vriend, inmiddels mijn
man, attendeerde me erop; die vond het wel
iets voor mij. Ik ben een keer gegaan en was
verkocht. Er was toen verder geen les te
krijgen, althans niet dat ik wist. Mogelijk pas
een halfjaar later gaf ze weer een workshop,
meteen wel een week lang geloof ik, en daarna
zag ik de mogelijkheid om een paar weken
workshops bij haar te doen in Griekenland.

Wat raakte je er in zodat je het bent blijven
doen?
De bewegingen vond ik leuk om te doen, ik
vond ze ook fascinerend om te zien. En wat mij
toen zo aansprak en veel vrouwen van nu nog
steeds, is het vrouwelijke aspect: de
bewegingen geven je de mogelijkheid allerlei
vrouwelijke kanten van jezelf te tonen, en dan
nog wel op zijn mooist. Ook is er veel ruimte

voor individualiteit: improvisatie is een belang-
rijk gegeven in de dans, denk aan de taxims.
Je kunt dus je eigen individualiteit in deze dans
kwijt. Dit maakt de dans voor velen toeganke-
lijk: je kunt hem op een eigen niveau
beoefenen.

Wie zijn je inspiratiebronnen, toen en nu?
Er zijn veel dansers, maar ook gebeurtenissen
geweest, die mij hebben geïnspireerd. Een
aantal van mijn vele docenten wil ik noemen. Ik
realiseer me tijdens het lesgeven regelmatig
dat de Syrische danser Nazir Abu Said een
heel belangrijke invloed op mij heeft gehad. Hij
heeft de dans voor mij geordend, een
totaaloverzicht gegeven. Bovendien danste hij
ontzettend mooi, zoiets blijft je altijd bij. Ik heb
heel wat jaren les van hem gehad, diverse
weekworkshops met hem georganiseerd voor
buikdansend Nederland, waarbij hij bij mij thuis
logeerde, en ik heb bij hem in Wenen een
week lang privé-les genomen. Door het
persoonlijke contact met hem ben ik ook een
stuk wijzer geworden over de Arabische
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achtergrond en context van de dans.
Ik ben ook naar Serena en Hossam Ramsy in
Engeland gegaan en heb een week privé-les
bij hen genomen. Dit heeft achteraf bezien wel
voor puntjes op de i gezorgd, maar zij hebben
logischerwijs minder impact op mij gehad dan
Nazir. De laatste paar jaar ga ik naar de
Canadese Aziza, waar ik ook weer veel van
leer. Haar choreografieën vind ik erg mooi,
haar bewegingsvocabulaire is enorm en zelden
heb ik zoveel lichaamsbewustzijn gezien in
beweging als bij haar. Opnieuw fascinerend.

Kun je verschillen opnoemen in het
buikdansklimaat van toen je net begon en
nu? Welke veranderingen heb je gezien?
Toen ik begon was buikdans excentriek, een
kleine subgroep hield zich ermee bezig. Het
was moeilijk les te krijgen, aan muziek te
komen of een video te bemachtigen van je
persoonlijke idool. Een idool hebben was al
moeilijk, want er was weinig materiaal om je
keuze te bepalen. Iedereen die de dans
beoefende was met het hoofd naar het Oosten
gericht: daar kwam het vandaan. De dans
zoals die toen beoefend werd, was volledig
geïnspireerd door de Arabische wereld. Wie
hem beoefende moest er erg veel voor over
hebben om het te kunnen leren.

Met de komst van internet, YouTube, de Belly
Dance Superstars, Shakira, zie je dat de dans
meer los is komen te staan van haar culturele
wortels. Stappen en moves uit andere dansen
zijn toegevoegd, muziek wordt gemixt, er wordt
nu anders gechoreografeerd, waardoor de
dans een enorme ontwikkeling doormaakt. En
deze ontwikkeling werkt ook naar de andere
kant: als je nu naar clips op bijvoorbeeld MTV
kijkt, of neem bijvoorbeeld de Step Up-films (uit
2006, 2008 en 2010), dan zie je dat buikdans-
moves intussen in veel dansvormen zijn
doorgedrongen. Wel met andere spierspanning
uitgevoerd, met andere poses die worden
aangenomen, etc, maar het geeft wel aan dat
de dans intussen veel meer gemeengoed is
geworden.

Waar de buikdanseres vroeger meer lokaal
georiënteerd was, plat gezegd: het podium
was het restaurant, of een (bedrijfs)feest, is
men nu meer internationaal georiënteerd:
mensen met ambitie zullen via de digitale weg
nationale faam, maar ook internationale faam
proberen te bereiken. Toen de Bellydance
Superstars hier binnen kwamen vliegen, was ik
aanvankelijk beduusd: zelf was ik ook al jaren
bezig, en met mij collega’s die ook al een hoop
hadden gedaan op buikdansgebied. Geen van
ons was het gelukt om in het World Forum

Theater te staan. En ineens de Superstars uit
Amerika wel! Bovendien oogstten zij enorm
veel lof, dus zij werden zo’n beetje het
criterium. Onbewust ging hier ook de norm
vanuit: wil je een beetje een danseres van
betekenis zijn, dan moet je toch wel op een
vergelijkbaar podium hebben gestaan en
internationaal bezig zijn. Kortom: het podium is
aanzienlijk verruimd.

In de dans zie je een afspiegeling van de
cultuur: je ziet in de ontwikkeling van de
oriëntaalse dans duidelijk de ontwikkeling van
nationaal burger naar wereldburger terug.
Daarnaast heb ik ook de indruk dat het
verschijnsel ‘tarab’ aan het verdwijnen is: in de
Arabische kunst streeft de kunstenaar - in ons
geval dus de oriëntaalse danser - naar een
samenvallen met het publiek. De kunstenaar
vertolkt op zo’n manier emoties, dat het publiek
zich kan identificeren: danser en publiek
worden een eenheid doordat men dezelfde
emoties beleeft. De danser is er ongekend
goed in emoties fysiek uit te drukken. Ik ervoer
dit vorig jaar bijvoorbeeld in de performances
van Mayodi op het Asli Sharqi en dit jaar in de
performance van danseres Caroline en danser
Yousri. Kunst in de Arabische wereld is
voorzien in een behoefte aan gemeenschap,
aan eenheid. Een goede danskunstenaar is
iemand die dat kan bewerkstelligen. Tijdens
optredens voor een overwegend Arabisch
publiek heb ik dikwijls die enorme eenheid met
het publiek gevoeld; dit gevoel was een
belangrijke inspiratiebron voor mij. Overigens
is het streven naar tarab duidelijk een
kunstopvatting die kan bestaan in een ’wij-
cultuur’ die de Arabische wereld nu nog steeds
meer is dan de Westerse.

Ik heb het idee dat men tegenwoordig, en
zeker westers publiek, eerder geraakt wordt
door technische en choreografische hoog-
standjes, die misschien niet altijd emoties
uitdrukken, maar waarmee de danser zich wel
kan onderscheiden. Het is meer ontzagwek-
kend dan creëren van eenheid. Ik verwerk zelf
nog wel eens een spagaat in mijn performan-
ce. Hiermee kan ik altijd rekenen op applaus,
terwijl een Arabische song veel moeilijker te
vertolken kan zijn, maar daar ziet men minder
snel de kunst van als het niet een technisch
hoogstandje heeft.

Vind je bepaalde dingen in de buikdans
verbeterd of verslechterd?
De hoeveelheid informatie vind ik enorm
verbeterd, evenals de uitwisseling van
internationale docenten. Ook de grote festivals
zoals die van Leyla Jouvana in Duisburg,
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maken dat internationale docenten voor
iedereen toegankelijk zijn. De voordelen van
YouTube zijn ongelooflijk: je kunt zoveel aan
dans tot je nemen! Ook wordt er overal les
gegeven, dus iedereen die het wil leren heeft
daartoe de mogelijkheid. Er zijn veel
voorstellingen, dus voor elk wat wils.

Eén van je specialiteiten is het maken van
avondvullende voorstellingen met een
verhaallijn. Kun je daar iets meer over
vertellen?
Oorspronkelijk heb ik een hbo-opleiding
gedaan die was gericht op het werken met
groepen en jongeren, zowel in als buiten de
hulpverlening. Deze opleiding was typisch
jaren ’80, je moest jezelf specialiseren in de
creatieve vakken muziek, spel, drama,
tekenen, handvaardigheid en sport. Je kon
door het maken van een theatervoorstelling
afstuderen. Ik had drama als examenvak. De
opleiding bestaat allang niet meer, maar mijn
voorliefde voor werken met drama heb ik altijd
gehouden.

Het landelijk bekende en vaak gelauwerde
theatergezelschap ‘de Appel’ is een belangrijke
inspiratiebron en voorbeeld voor mij. Zij
werken vaak met oude verhalen uit bijvoor-
beeld de mythologie - hier zie je dus ook een
vorm van tarab - die ze opnieuw, vanuit nieuwe
invalshoeken brengen. Ze stoppen veel
energie en aandacht in decor, waardoor er een
totaalsfeer ontstaat. Het is één groot drama-
tisch gebeuren waar je als toeschouwer in
wordt opgenomen. Een voorstelling van hen tilt
je op zijn zachts gezegd uit je gewone leven.

Daar ben ik ook op uit. Ik heb tot nu toe ook
met oude verhalen gewerkt. Ik vorm onder
andere een duo Al Fakik met verhalenverteller
Geert, en we hebben vele verhalen uit duizend
en een nacht gebracht. De verhalen voor mijn
grote producties kwamen van leerlingen of uit
een brainstorm, of naar aanleiding van een
thema dat ik had gegeven. Verhalen bieden de
danser de mogelijkheid zich af te vragen: wie
ben ik hier in deze scène, welke emoties horen
bij dit personage, hoe druk ik die uit in
beweging? En te streven naar archetypische
performance, waarmee je boven jezelf uitstijgt
en anderen zich in jou kunnen herkennen.

Zelf vind ik het leiden van het groepsproces
uitermate interessant. Enerzijds heb je de
persoonlijke ambities van elke danseres, die
vaak de motivatie vormen voor deelname,
anderzijds heb je het groepsgebeuren
waarvoor men vaak iets persoonlijks moet
inleveren. Ik streef naar hoge mate van

eenheid in de groep, ik doe dus een beroep op
de inzet ten behoeve van het geheel.
Daarnaast wil ik dat iedereen het onderste uit
de kan haalt qua persoonlijke prestatie. Tot op
heden zag ik dit het meest geslaagd in de
voorstelling “Hoe water, vuur, aarde en lucht
vrienden werden” (2002) en de voorstelling
“Raks Sharki, a night to remember” van mei
2010. Alle andere voorstellingen en shows
waren ook zeer geslaagd, maar voor mij
hadden deze twee voorstellingen iets magisch.

Ik weet mij altijd omringd door creatieve
geesten: decor, kostumering, lichteffecten,
aantrekkelijk publiciteitsmateriaal nemen een
belangrijke plaats in. Mijn man en Geert, maar
ook de dansers zelf, werken mee aan deze
aspecten. Ik ben dan ook trots dat er naast de
complimenten voor het hoge dansniveau van
mijn leerlingen, ook vaak enthousiaste reacties
komen over het geheel. Er is een hoop geld
mee gemoeid, ik heb dit altijd zonder subsidies
weten te doen, maar dat vergt nogal wat
management.

Is in de loop der jaren de balans tussen
optreden en lesgeven hetzelfde gebleven of
veranderd?
Ik ben begonnen met heel veel optreden. Van
restaurants, bedrijfsfeesten, ministeries, tot
bruiloften, etcetera. Daarna ging ik ook
lesgeven en nog steeds doe ik allebei. Vaak
willen opdrachtgevers een combi van
workshops en optredens. Incidenteel doe ik
commerciële optredens met mijn leerlingen.
Mijn kerntaak is lesgeven, mijn website maakt
daar ook als eerste reclame voor.

Wanneer vind jij een danseres goed. Wat is
voor jou het verschil tussen goede en
minder goede danseressen?
Eigenlijk kan ik dat zo niet zeggen. Er zijn vele
aspecten, soms spreekt de een je op een
bepaald punt meer aan, en een ander weer op
een ander punt. Een greep: de flow en energie
van de Libanese Amani vind ik echt super;
hoeveel ik niet naar haar heb gekeken! In een
workshop van haar voelde ik dat, en dat voel ik
nu ter plekke weer. Choreografisch een stuk
eenvoudiger dan bijvoorbeeld Mahdy el Leisy,
maar beslist niet minder mooi! De precisie,
timing en schoonheid van techniek van Naima
Akef, de innemendheid en romantiek van
Samia Gamal, het sensuele genieten van de
beweging van Mona Said, de losheid, en ook
choreografische kunsten van Mahdy el Leisy,
de sex-appeal van Dina en vele Arabische
danseressen, en last but not least de
kwaliteiten van Aziza vind ik allemaal boeiend
en ik breng niet gauw gradaties in kunnen aan.
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Ik onthoud meestal de aspecten die mij
inspireren.

Waaraan moet een goede lerares voldoen?
Tja, vorig jaar heb ik mijn diploma tot
aerobicdocent behaald. In de opleiding kwam
veel didactiek naar voren. Deze was weer
gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat
goede didactiek een van de belangrijkste
factoren is in het slagen van aanleren van
bewegen: Hoe benader je mensen, wanneer
complimenteer je ze, hoe complimenteer je ze,
hoe, wanneer verbeter je ze, etc. Voorwaarde
is wel dat je je ambacht beheerst, in ons geval
de techniek, de ritmes, muziekanalyse, etc.

Mijns inziens moet je als docent bereid zijn je
bij te scholen in de veranderingen die het
werkveld met zich meebrengt. Daarbinnen is
ruimte zat voor persoonlijke accenten: richt je
je op de buikdans als podiumkunst of juist als
entertainment, of beide? Of richt je je op de
combi met drama? Of op een combi met sport
en uithoudingsvermogen? Of wil je meer
triballen? Er zijn talloze mogelijkheden en je
ziet dat deze inmiddels ook in Nederland niet
onbenut blijven.

Wat heeft buikdans toegevoegd aan je
leven? Welke toekomstplannen heb je?
Het mag duidelijk zijn dat buikdans tot op
heden een belangrijk onderdeel is van mijn
leven: ik verdien er mijn geld mee. Ik ben met
mijn school zelfstandig ondernemer, ik heb
zelfs tijdens de drukke Shakira-periode een
collega-lerares kunnen aannemen, en met mijn
optredens werk ik als freelancer. In een week
dans ik veel. Ik ben trots dat ik mijn geld zo
met mijn eigen energie en met mijn
lichaamsinspanning heb weten te verdienen.
De dans zet me aan tot creativiteit: in het
maken van choreografieën, voorstellingen en
shows. Momenteel ben ik aan het broeden op
nieuwe projecten, ik weet nog niet wat het gaat
worden, maar ik wil de redactie graag op de

hoogte houden!

Welke belangrijke tips heb je voor
beginnende danseressen en leraressen?
Ik ervaar dans als een reis zonder eindbe-
stemming. De reis is avontuurlijk en brengt me
geluk en wijsheid. Maar om hem avontuurlijk te
houden, moet ik wel elke keer opnieuw mijn
richting bepalen en nieuwe - weliswaar
tijdelijke - bestemmingen kiezen waarbij een
berg of een ravijn niet uit te sluiten zijn.

En dan nog de dingen die jij belangrijk
vindt te vertellen en die ik niet heb
genoemd
Momenteel is er een economische recessie.
Deze drijft mensen uit elkaar, de neiging
bestaat om je op je eigen eiland terug te
trekken. Dit is een natuurlijk verschijnsel:
overleven door jezelf eerst te redden. Maar
daarna moet je je ook op de ander richten,
want pas dan kun je iets essentieels
opbouwen.

Samenwerking acht ik van vitaal belang voor
de groei van de buikdansscène in Nederland.
Op dit moment zie ik in ons land veel
versplintering, daardoor kan er niet één groot
landelijk festival ontstaan, om maar iets te
noemen. Zelf zou ik zo’n megafestival een
enorme stimulans vinden, ook wel om mede te
organiseren: waarin alle docenten van
Nederland kunnen participeren, waar voor alle
stijlen, smaken, niveaus evenveel ruimte en
respect is. Het liefst commercieel, aangezien
subsidiecriteria meestal heel bepalend zijn
voor de inhoud en ik wil juist vrijheid daarin. Op
die manier breng je een hoeveelheid publiek bij
elkaar waardoor er ook financiële ruimte
ontstaat om vele kopstukken uit het buitenland
tegelijk uit te nodigen. Wie weet, een nieuwe
Golden Era of Bellydance!

Peter Verzijl
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n Ergernissen over docenten m

Naar aanleiding van het stukje "Top 10 buikdansergernissen" van Lourdes Cruz Rivero kreeg
Peter Verzijl inspiratie een stukje te schrijven over dingen waar hij zich aan stoort bij docenten.

Al een kleine 22 jaar volg ik workshops, soms
hele goede, soms minder goede. Zo heb ik in
de loop van de tijd wat ergernissen opge-
spaard die ik regelmatig ben tegengekomen.
Er zit geen rangorde in omdat de ene keer het
ene en de andere keer het andere aspect
doorslaggevend is.

1. Docenten die leerlingen voor schut zetten
Er zijn cursisten die snel dingen oppikken en er
zijn cursisten die er wat meer tijd nodig hebben
om dingen te leren. Ik hoor bij de laatste
categorie. Een docent moet daar rekening mee
houden en de cursist in zijn waarde laten. Het
is in ieder geval niet erg netjes om een cursist
naar voren te halen die het nog niet goed kan
volgen.

Inmiddels al weer een aardige tijd geleden
volgde ik mijn eerste echte workshop. Ik
danste 9 maanden en was nieuwsgierig wat er
tijdens zo'n workshop zou gebeuren. Ik had
daar wel een lange reis voor over. De docente
stond bekend als een autoriteit. Zo goed en
kwaad als ik kon probeerde ik mijn best te
doen en worstelde ik met mijn gebrekkige
coördinatie en met mijn langzame opname-
vermogen. Op een gegeven moment deden we
een soort twistbeweging. De docente zag mij
bezig en haalde me naar voren. Ik moest voor
de groep voordansen. "Kijk, zo moet het dus
niet" zei ze toen ik klaar was. Ik droop af naar
de achterste rij. Deze docente was in ieder
geval geen autoriteit op het gebied van
inlevingsvermogen en zorgde zo voor een
absoluut onveilige sfeer. Cursisten mogen
gecorrigeerd worden maar laat ze niet voor
schut staan!

2. Docenten die te laat komen
Workshops zijn niet goedkoop, je moet heel
wat tijd en geld investeren in je opleiding. Daar
wil je wel wat voor terug. Niet zelden heb ik
meegemaakt dat een docent pas binnenkomt
als iedereen al omgekleed in de studio staat en
zelfs heb ik meegemaakt dat iemand minstens
een half uur later binnenkwam. En zelfs een
keer dat de organisatrice werd afgeblaft door
de docent die te laat kwam met het verwijt dat
ze beter moest leren organiseren. Het is niet
netjes van een docent om te laat te komen,
zeker als de verloren tijd niet wordt ingehaald
en er geen excuses worden aangeboden.

3. Docenten die te veel pauzes inlassen
In het verlengde hiervan komt het volgende
ook nogal eens voor: docenten die van de 4
uur die ze lesgeven ongeveer anderhalf uur
pauze inlassen of de pauzes eindeloos laten
uitlopen. Dat is snel geld verdienen zonder er
veel voor te hoeven doen. De duur van de
pauzes moet passen bij de lengte van de
workshop. Daar betalen mensen ook naar, je
betaalt niet voor de te lange pauzes. Als je als
docent om wat voor reden dan ook niet (meer)
in staat bent lang les te geven, perk dan de
lengte van de workshop in zodat de cursisten
toch krijgen waar ze voor komen.

4. Docenten die de autoriteit uithangen
Sommige docenten weten veel. Prima, daar
kunnen we allemaal wijzer van worden. Maar
cursisten weten vaak ook het een en ander en
het is goed gebruik te maken van deze kennis.
En behandel cursisten dus niet als een stel
domme ganzen. Een docente die tijdens een
workshop vroeg wat een bepaald woord in het
Turks was, kreeg een antwoord van een
danseres van Nederlandse afkomst die een tijd
in Turkije was geweest. Maar in plaats van dat
de docente zei "wat goed dat je dat weet", zei
ze: "och ja, tegenwoordig spreekt iedereen
Turks....", alsof ze het niet kon hebben dat ze
een goed antwoord kreeg. Dezelfde docente
vroeg wie er lesgaven. Tegen de mensen die
hun vinger opstaken zei ze: "Ja, in Nederland
is eenoog koning". Heb als docente een beetje
respect voor je leerlingen, we zijn allemaal
onderweg, de een misschien meer dan de
ander, maar leerlingen zijn en blijven we
allemaal.

5. Docenten die verkeerde informatie geven
Meermalen heb ik workshops gevolgd bij
docenten die met grote stelligheid informatie
geven die achteraf niet juist blijkt te zijn. Of zo
maar wat zeggen als antwoord op moeilijke
vragen die ze krijgen, want ja, je maakt geen
goede indruk als je als docent niet weet waar
je het over hebt. Achteraf kwam ik er achter
dat de docent er naast zat of zomaar wat
verzonnen had. Veel van dit soort antwoorden
bleken toen er meer video- en dvd-beelden
beschikbaar waren te falsifiëren. Zoals de
danseres die beweerde de authentieke
Ghawazee-stijl te beheersen en ook nog loog
over haar zogenaamde Egyptische afkomst.
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De beelden uit Egypte die ik pas later zag
bleken absoluut niet te kloppen qua kleding,
bewegingen en bewegingsenergie met wat zij
doceerde.

Maak als docent je leerlingen niet zo maar wat
wijs. De waarheid zal je altijd achterhalen en
als je iets niet weet is het beter om te zeggen
dat je het niet weet dan een verhaal uit je duim
zuigen. Want je geloofwaardigheid is dan ook
weg.

6. Docenten die informatie achterhouden
In het verlengde hiervan kun je de docenten
vinden die informatie achterhouden. Omdat je
in feite je eigen concurrentie opleidt kan
informatie delen wel eens beangstigend zijn.
Dan wil je je leerlingen liever dom houden.
Folders van andere docenten worden niet
uitgedeeld of thuis in de prullenbak gegooid.
Want stel dat je leerlingen kwijtraakt. Maar in
deze tegenwoordige tijd heeft iedereen internet
en kan met twee klikken alle beschikbare
workshops en docenten vinden. Het
tegenhouden van leerlingen is dus dweilen met
de kraan open. Bovendien zal niet iedere
leerlinge aansluiten bij jouw manier van
dansen of lesgeven en raak je deze toch vroeg
of laat kwijt. Wees dus open in het verstrekken
van informatie.

7. Docenten die gouden bergen beloven
Hoe onderscheid je je van andere docenten?
Ik denk door goed les te geven, veel kennis te
hebben en misschien zelfs bepaalde
specialisaties. Maar er zijn docenten die het
anders aanpakken. Ze blazen hun cv op en
beloven de cursisten gouden bergen: dat ze
veel optredens krijgen als je bij deze docent
komt dansen, dat ze een diploma krijgen,
gecertificeerd kunnen worden, dat ze beroemd
worden enz. Soms moeten daarvoor zelfs
contracten worden getekend. Dat kan rare
gevolgen hebben. Ik herinner me een groep
leerlingen die ongeveer een jaar les had bij
een collega. Deze groep leerlingen bezocht
een restaurant waar een danseres optrad.
Deze danseres vroeg aan de leerlingen hoe
lang ze les hadden en of ze al optraden. Ze
hadden net een jaar les en waren nog niet aan
optredens toe, hoewel er een paar dames
tussenzaten die dit eigenlijk wel wilden. "Wat?"
zei de danseres, "Al een jaar les hebben en
nog steeds niet optreden?" Dan moet je bij mij
komen lessen, ik stoom jullie zo klaar voor de
optredens". Gevolg was dat er nogal wat
leerlingen naar deze danseres "overliepen".
Dat deze danseres niet zo'n geweldige
docente was en eigenlijk niets kon
overbrengen, dat hadden de overgelopen

cursisten gelukkig snel door.

Geef cursisten dus dat waar je toe in staat bent
en beloof geen dingen die je niet kunt
waarmaken.

8. Docenten die hun leerlingen 1 les voor zijn
We weten uit ervaring dat ze bestaan, de 10-
lessen wonders. Ze volgen ergens les en
denken: "Oh dat kan ik ook", huren een studio
en gaan lesgeven want daar zul je wel
makkelijk geld mee verdienen. Tenslotte weten
de meeste mensen toch niet wat buikdans is,
dus "Ik doe maar wat". En erger is eigenlijk
nog de 'docente' die na een beginnerscursus al
overtuigd is van haar kunnen en de boer op
gaat met haar lessen. Maar cursisten zijn ook
niet gek en zullen snel genoeg door hebben
dat de docente zelf net 1 of 2 lesjes meer heeft
gevolgd dan de leerlingen zelf. Ze zijn dus ook
snel uit gelest, deze docenten. Maar de
moeilijkheid is dat er zo weer 2 nieuwe
opstaan als er eentje gestopt is.....

9. Docenten die gewoon niet kunnen
lesgeven
Ongeacht hun ervaring, zijn er docenten die
absoluut niet weten hoe ze een les in elkaar
moeten zetten. Ze weten niets van didactiek en
lesopbouw, raffelen in 1 les een choreografie
af, geven in 1 les 20 dingen tegelijk, doen geen
warming-up en cool-down, of zijn voortdurend
met zichzelf bezig in de spiegel, geven een
stokdansles maar zijn de enige die een stok
heeft. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Dan zijn er nog docenten die geen inspiratie
hebben en hun leerlingen 6 lessen vrij laten
dansen op 1 nummer zonder dat ze ook maar
enige aanwijzing krijgen.

Lesgeven vraagt om een gedegen achter-
grondkennis, zowel van de muziek, de dans,
de cultuur maar ook over het menselijk
lichaam. En vergeet niet de didactische
vaardigheden die je in huis moet hebben om
cursisten te leren dansen. Blijf je dus scholen
in je lesvaardigheden en kijk ook eens hoe
andere docenten het doen. We kunnen veel
van elkaar leren, zowel hoe het niet moet als
hoe het zou moeten zijn.

10. Docenten die alleen aan geld denken
Uiteraard moeten inspanningen van docenten
beloond worden met geld. Maar soms slaat het
door. Erg dure privé-lessen en opleidingen die
uiteindelijk niet tot verbeteringen van de
vaardigheden van de cursisten leiden maar wel
tot het spekken van de kas van de docent(e)
komen maar al te vaak voor. De docente die
privé-les aan je geeft maar in de studio ernaast
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ook nog iemand les geeft en soms in de studio
daarnaast ook nog, zodat je maar 1/3 van de
waarde van de les terugkrijgt en meer nog
wanneer je niet gecorrigeerd wordt. En niet
zelden probeert ze je dan nog een dvd of een
dvd-serie aan te smeren of kostuums te
verkopen. Of zoals de docente deed die ik had
uitgenodigd toen we nog guldens hadden: met
een rekenmachine rekende ze de koers om
met de munteenheid van haar eigen land en
de volgende dag weer en zo probeerde ze de
prijs om te slaan naar de voor haar
voordeligste koers. Ze eiste een minimum
aantal leerlingen, een toen astronomisch
workshop bedrag en gratis (lees: door mij
betaald) taxivervoer van en naar Schiphol en
van en naar het hotel naar de studio. Ze
klaagde achteraf dat ik dankbaar mocht zijn
dat ze kwam maar dat ze niets verdiend had.
Ook kreeg ik nog te horen hoe duur de warme
chocolademelk was waar ze me in haar hotel
op trakteerde.

Geld vragen is prima en het moet ook want het
komt je toe, maar als je als docent ergens
gevraagd wordt om les te geven, sla niet door
in je eisen en geef ten alle tijden je cursisten
wat ze toekomt: een goede workshop.

11. Docenten die niet van de cursisten af
kunnen blijven
Er zijn (mannelijke) docenten die net iets
teveel geïnteresseerd zijn in hun cursisten. Ze
worden plakkerig en corrigeren op een
bijzondere wijze, vooral bij de cursisten die een
cupje méér hebben. Zo heb ik een docent
meegemaakt die de houding corrigeerde door
de dames aan hun bh-beugel op te trekken en

ook kwam hij wel erg vaak (meestal ongewild)
in hun buurt. In een serie workshops werd een
andere docent die zich eerst nog 'keurig'
gedroeg, steeds handtastelijker en tot mijn
verbazing vonden sommige cursisten dat wel
leuk en waren daardoor gecharmeerd. Ik vind
het zelf niet gepast dat een man dit doet. Je
kunt cursisten ook op een andere manier
fysiek corrigeren, en als je dit doet moet je ook
toestemming vragen.

12. Docenten die alleen maar complimenten
geven
Vaak is er een overlap met het vorige punt....
Complimenten zijn goed en moeten zelfs om
leerlingen zelfvertrouwen te geven. Maar om
iedere beweging, hoe slecht gedaan dan ook,
te complimenteren gaat echt te ver. Ik heb een
docent gezien die sommige vrouwen de hemel
in prees, terwijl ze de basisbewegingen niet
eens beheersten. Sommige cursisten kregen
daardoor een geheel verkeerd beeld van
zichzelf en ook is het niet eerlijk van de docent.
Volle klassen krijg je er wel mee want gevoelig
voor een complimentje is iedereen wel. Toch
moet je cursisten ook wijzen op de dingen die
ze niet goed doen en waar dus nog verbetering
in te bereiken is, ook omdat niet iedereen een
gezonde zelfkritiek heeft. Als een compliment
dan gegeven wordt is het echt en gemeend en
dat weegt zwaarder dan alles maar goed
vinden.

Volgende keer:
Ergernissen over cursisten

Peter Verzijl
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n ‘Lights’ on Tjarda m

Al enige tijd wordt Tjarda gezien als het grootste talent van Nederland. Maar in hoeverre ben je
nog talent als je je eerste 20 minutenchoreografie voor theaterpodia hebt gerealiseerd en meer
geld verdient met dansen en lesgeven in het buitenland dan in Nederland? Als je in binnen- en
buitenland gewaardeerd wordt als danseres en dansmaker, dan heb je volgens Laudie
Vrancken je talent waargemaakt, zeker als je dat realiseert in een relatief korte periode van 8
jaar. Daar mogen we in Nederland best trots op zijn. Hoe deze stormachtige carrière tot stand
is gekomen lees je in dit interview.

Mijn eerste lessen volgde ik bij Marieke
(Naima) in Den Bosch toen ik 27 of 28 was.
Daarna verhuisde ik naar Utrecht en volgde
meerdere cursussen tegelijk bij Rosemarie
(Leila), Eva (Yazila) en Turkse danseres Fidan.
Via Leila ontdekte ik de ATS (American Tribal
Style) en via dvd’s die zij toonde maakte ik
kennis met Tribal Fusion. Yazila liet me zien
hoe je stijlen op een goede manier kunt
mengen. Met mijn interesse voor meerdere
stijlen en de mogelijkheden van Tribal Fusion
om daar iets mee te doen viel alles samen. Ik
volgde Flamenco, Indiase en Moderne
danslessen en ik begon het te mixen; het
mocht!

En vervolgens?
Ik noemde mijn stijl aanvankelijk Oriental Tribal
Dance en vervolgens Tribal Fusion (TF).
Destijds werkte ik in Rasa en organiseerde ik
regelmatig dansavonden onder de titel Mystic
Grooves. Het budget was beperkt, dus ik
kwam op het idee om gevorderde leerlingen
daar te laten optreden. DJ Safri zag me daar
‘vrij’ dansen en die heeft me gestimuleerd om
zelf te gaan optreden. Toen hij me vroeg,
durfde ik niet, maar een stemmetje in mij
dwong me om toch ja te zeggen en toen was
het hek van de dam; ik ging steeds meer
optreden onder andere bij Mystic Grooves in
diverse poppodia en bij andere dansavonden,
culturele evenementen en privé-feesten,
enzovoort. Ik volgde vier tot vijf avonden per
week les en gaf me op voor de Kaderopleiding
van de SKVR te Rotterdam. Het ging allemaal
heel snel. Voor de NFPK en het
Scholingsfonds schreef ik een paper over hoe
het niveau omhoog te brengen en dankzij
aanbevelingsbrieven van een aantal
gerenommeerde namen uit de danswereld
kreeg ik een studiebeurs om me een half jaar
lang te verdiepen bij verschillende
dansdocenten in San Francisco. Dat ik met
The Uzumé een prijs won bij Shimmy Shake
en genomineerd werd voor Best Dance
Company – Cross-over Choreography en het
winnen van het Mondiaal Open Podium van
ZIMIHC en Rasa, plus de nominatie door

Kunstfactor Dans voor Veelbelovend Nieuw
Opkomend Choreografisch Talent hebben
daarbij wel geholpen.

San Francisco
In San Francisco volgde ik heel veel lessen en
workshops en het viel me op dat het niveau
daar lang niet zo hoog is als het lijkt. Wat we
hier zien of zagen via YouTube is alleen de
absolute top en verder valt het eigenlijk wel
mee… of tegen. Er waren momenten dat ik
dacht: "Is dit alles?" Het modebeeld van de
straat zag je terug in de ‘tribal look’ op het
podium, sliertjes, ruches, laagjes en de heftige
make-up. Wat vanuit Nederland bijzonder leek,
bleek daar heel gewoon te zijn. Uiteraard heb
ik veel geleerd op danstechnisch gebied, maar
ik heb vooral de vrijheid en inspiratie meege-
kregen om er zelf mee verder te kunnen gaan.
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Terug in Nederland
Na San Francisco dacht ik: "en nu ga ik mijn
eigen ding doen!" En daar ben ik nu een paar
jaar mee bezig. Ik wil meer dan een dansje
maken. Via de Kaderopleiding en door zelf te
zoeken heb ik me verder verdiept in (de kunst
van) het choreograferen. Ik heb er boeken over
gelezen en aan (moderne) dansprojecten
meegedaan, waardoor ik nu meer tools in
handen heb om een verhaaltje te kunnen
vertellen met mijn dans; choreografieën met
een begin en een eind. Een verhaal dat voor
mij klopt, ook al ziet het publiek er vaak iets
heel anders in.

Terug in Nederland kwam direct het eerste
idee voor ‘Lights’ in me op, de productie die ik
deze zomer heb gemaakt. Het heeft bij elkaar
twee jaar geduurd voordat er subsidie was om
het te kunnen maken, zoals ik het voor ogen
had. Afgelopen mei was de aanzet met het
uitwisselen van ideeën en gesprekken en in
juni zijn we echt gestart. Ik wilde een
combinatie maken van verschillende stijlen,
mijn ‘Uzumé-stijl’, derwisj en modern, maar het
heeft uiteindelijk anders uitgepakt.
Beperkingen in tijd, budget, samenwerkingen
met andere dansers en choreografen en een
dramaturge die mijn oorspronkelijke beeld
omver gooiden, maakten de uitkomst compleet

anders dan ik voor ogen had. Graag had ik
meer tijd gehad om elkaars stijlen te leren
kennen, waardoor een betere balans zou zijn
ontstaan. Tijdens het proces is hiphop als
dansstijl toegevoegd en raakte het stuk verder
van zijn oorspronkelijke idee en voor mijn
gevoel meer uit balans; hiphop en modern
gingen er vol voor, terwijl mijn stijl en
derwisjdraaien subtieler en meer ingetogen
zijn. Pas na de derde keer het podium op te
gaan, met de voorstelling in Breda, begon ik
mijn draai te vinden en heb ik er toch vrede
mee. Ik zie ‘Lights’ vooral als een groot
leerproces en ik ben blij dat ik de kans heb
gekregen om zo’n uitdaging aan te gaan.

Stijlen
De laatste tijd heb ik me vooral verdiept in
moderne dans, dat is echt een goede
combinatie die me een enorme vrijheid geeft.
Het fijne van mijn dansstijl is dat ik mijn eigen
pad kan bewandelen; ik kan alles een beetje
en ik kan goed mengen. Heel prettig, er is
nauwelijks een rem. Wel krijg ik steeds vaker
kritiek dat er te weinig buikdans in zit. Mensen
die mij niet kennen en een recent filmpje op
YouTube zien snappen er vaak niets van en
reageren met: "Is dit buikdans?" Een van mijn
antwoorden is “nee, het is geen buikdans, het
heet niet voor niets fusion buikdans”. Als je mij
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niet hebt gevolgd en niet weet wat ik hiervoor
heb gedaan is het voor sommigen moeilijk te
snappen; het is maar net waar je je op dat
moment op je pad begeeft. Momenteel zoek ik
weer wat meer de oriëntaalse dans op, het
zachtere. Het rare is dat ik bij vrijdansen wel
altijd wat meer oriëntaals dans, in een mix met
modern en vrije expressie. Tribal Fusion is
voor mij geen stijl, waarmee ik vrij kan
improviseren als er muziek op staat. Dat is
voor mij te veel vastgelegd in choreografie. Op
het moment is ITS (Improvisational Tribal
Style) in opkomst. Het zijn combinaties die je
aan elkaar plakt met cues. Eigenlijk een
nieuwe vorm van ATS, waarbij je in plaats van
bewegingen hele bewegingscombinaties
achter elkaar plakt. In de afgelopen 5 jaar is
weer veel veranderd. ATS was vooral
improvisatie en TF choreografie, maar intussen
loopt dat voornamelijk bij TF door elkaar.

Ontwikkelingen
Uiteraard zijn er nog steeds een heleboel
volgers van Rachel Brice, maar volgens mij is
Europa de VS aan het inhalen qua innovatie.
Duitsland en Engeland zijn de 2 grootste tribal
landen in Europa. Frankrijk is aardig op komst
en ook Kroatië. Nederland blijft een beetje
achter, er zijn hier veel dansers die

afhaken en er komen relatief weinig nieuw
geïnteresseerden bij. Laten we hopen dat dat
aan de crisis ligt. In Spanje is veel gaande,
daar zijn de dansers technisch erg goed. Het is
een land met een danstraditie en dat zie je
terug in de kwaliteit van de dans. In Noor-
wegen en Servië is tribal relatief nieuw. De
pioniers in Noorwegen zoeken nieuwe stijlen
en het rare is dat dit soort landen eerder
kennis maken met mij dan met de ‘Rachel’s’.
Naar mijn idee is er meer ruimte voor het
ontwikkelen van een eigen stijl, een eigen ding
door de openheid en de beperkte invloed van
San Francisco.

Wie inspireren je?
Mira Betz vind ik erg boeiend door het gevoel
dat ze in haar dansen legt en Unmata door de
verhalen die ze vertolken in hun dans. Over
het algemeen zijn Amerikaanse dansers, net
als in de buikdans, technisch heel goed, maar
de dans mist naar mijn idee vaak iets in de
beleving. Vaak zie je in de verschillende
landen de invloed van de pioniers op tribal-
gebied doorwerken. In Duitsland zie je veel
ballet en jazz invloeden en in Nederland hoor
ik vaak mensen zeggen dat ze de Uzumé-saus
zien bij andere groepen. Zo heeft ieder land z’n
eigen smaak en dat houdt het wel zo divers.
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Werk en inkomsten
Mijn stijl van dansen past niet in een restaurant
of op een feestje. De laatste tijd zijn er minder
club-optredens en in Nederland geef ik niet zo
veel les. Omdat tribal in andere landen
populairder is en de festivals groter, zit ik vaak
in het buitenland om workshops te geven en
op te treden. Ik verdien nu dus meer geld in
het buitenland dan in Nederland. Ik kan er op
dit moment goed van leven, mede dankzij mijn
partner; zonder hem zou ik waarschijnlijk mijn
ziel moeten verkopen… Naast mijn deelname
in HipSick Theatre ga ik nu ook meedoen aan
een steltenact voor dance events en festivals,
even lekker wat anders. En onlangs ben ik
gestart met een nieuwe dansgroep The Amano
Project, een wisselende groep waar profs en
goede amateurs samen dansen en elkaar
inspireren en van elkaar leren. Op The Uzumé
ligt voor mijn eigen gevoel soms veel druk, de
verwachtingen zijn erg hoog en dat is best
moeilijk. Met The Amano Project kan ik spelen
en uitproberen, en dat maakt het plezierig voor
mij en de anderen van de groep. Het voelt
meer ontspannen.

Momenteel zit ik een beetje vol, maar ik
probeer her en der lesjes mee te pikken en
heb weer een nieuw boek over choreografie
gekocht. In het nieuwe jaar probeer ik meer
ruimte te creëren voor nieuwe dingen. Zo
begin ik binnenkort met “InFusion Rendez-
vous”, een serie workshops met telkens een
van te voren niet bekende gastdocent uit de
Tribal Fusion of een andere dansstijl. Dat soort
dingen vind ik leuk.

Een dans maken
Hoe ik dans maak verschilt per keer. Soms
begint het met een thema, een kostuum of de
muziek, of er is speciaal muziek gemaakt.
Vaak luister ik naar muziek op mijn iPod met
mijn ogen dicht en vanuit beelden maak ik een

begin. Dat begin kan overigens midden in het
stuk zitten. Ik volg de muziek, maar ben daarin
soms moeilijk te volgen. Bij de Kaderopleiding
kreeg ik vaak te horen dat het net lijkt of ik een
extra instrument bespeel dat iets toevoegt aan
het stuk. Voor mij is de dans nooit af. Als de
basis klaar is heeft hij nog tijd nodig om door te
ontwikkelen en uit te kristalliseren. Hoewel ik
altijd een drempel over moet als ik het podium
op stap ben ik wel wat vrijer geworden. Ik weet
dat ik mijn lichaam kan vertrouwen onder
moeilijke omstandigheden. Zo was ik heel
gespannen om in Spanje mijn flamenco-fusion
te tonen, en hoewel het voor mijn gevoel niet
lekker ging, waren de reacties lovend en dat
geeft me een gevoel van houvast.

Toekomst
In de toekomst wil ik me blijven inzetten voor
de promotie van tribal in Nederland door
middel van onze evenementen of andere
projecten. Tribal en oriëntaalse dans worden
vaak in korte stukjes gepresenteerd en ik zou
wel een complete dansvoorstelling willen
maken met goede dansers, een DJ, een VJ en
alles erop en eraan. Ik vind het leuk om te
organiseren, mensen bij elkaar te brengen, en
dansers helpen hun eigen stijl te laten
ontwikkelen via onder andere coaching-
trajecten. Zelf zou ik graag nog een
dansopleiding volgen waar ik dagelijks
minstens vier uur per dag kan trainen.
Voorlopig hoop ik maar dat er waardering blijft
voor mijn stijl van dansen en dat ik daar nog
een poosje verder in kan gaan.

Kijk voor de agenda van Tjarda op
www.tjarda.nu

Laudie Vrancken
(Foto’s Joris Jan Bos © in opdracht van Asli
Sharqi)

http://www.tjarda.nu
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n Dina op het Baladi Festival in Amsterdam m

Eind november was de beroemde Egyptische danseres Dina voor het eerst in Nederland. Linda
de Poorter en Linda Berentsen waren erbij en schreven daarover ieder een eigen verhaal.

Het verhaal van Linda de Poorter
De wereld schijnt te wemelen van de Dina-
klonen, maar als ik de zaal binnenstap waar de
echte Dina haar workshop geeft, sta ik oog in
oog met een uniek exemplaar. Deze vrouw
ademt een en al sensualiteit. Haar adem,
beweging, emoties en ziel zijn één. Haar
bewegingen volgen uit wie zij is, wat zij voelt.
Ze zijn uitingen van haar karakter. De
shimmies en heupcirkels die daaruit
voortkomen zijn voor mij maar bijzaak. Want
het zijn de emoties die ik door haar buik zie
golven, niet de camel die ze maakt.

Maar ik ben niet alleen gekomen om me aan
Dina te vergapen. We gaan aan de slag met
haar bewegingsarsenaal. Het wordt een pittige
techniekworkshop, want Dina heeft de
buikdansbewegingen zoals ik die ken compleet
verhaspeld. En dat geeft bijzondere en leuke
resultaten. Vloeiende bewegingen worden
schokkend uitgevoerd, voeten worden
gekanteld neergezet, en het bovenlichaam
staat vaak in een hoek op het onderlichaam. Er
ontstaan zo andere hoeken in de heupen,
asymmetrische bewegingen en bij Dina zelf
een gevoel van sensualiteit. En ja, ik moet
toegeven dat ook ik na wat oefenen bij een
schokkende beweging in mijn buik een emotie
wakker voel worden die vervolgens met een
vloeiende camel naar mijn hoofd wordt
meegevoerd. Zolang ik niet in de spiegel kijk,
waan ik me zo toch een beetje Dina.

Als docent vind ik Dina vriendelijk en down-to-
earth. Ze gedraagt zich als een van ons, maakt
grapjes en bemoedigende opmerkingen, en is
geduldig. Als ze merkt dat de achterste helft
van de cursisten haar bewegingen niet kan
zien, vraagt ze ons bij iedere nieuwe beweging
even te gaan zitten, zodat we allemaal goed
naar haar kunnen kijken.

Aan het einde van de workshop vertelt Dina
wat over haar begintijd als danseres. Vaak
interpreteerde ze de beweging die haar docent
voordeed op haar eigen wijze. Toen die haar
vertelde dat ze iets anders deed, vroeg ze of
het goed of fout was, dat ze haar eigen
interpretatie gaf aan de beweging. Het was
goed. Dina raadt ons dan ook allemaal aan om
te gaan experimenteren met beweging en dans
en onze eigen stijl te ontwikkelen. Dina-klonen
zijn er tenslotte al meer dan genoeg.
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Gala-avond
Persoonlijk ben ik nogal wars van status en
opsmuk, dus ik moest wel even over een
drempel heen toen de showavond met Dina in
het theater van het Krasnapolsky hotel bleek te
zijn.

Bij binnenkomst waan ik mij in een oude
Egyptisch film. De eerste helft van de zaal is
gevuld met enorme tafels waaraan
voornamelijk Arabisch/Egyptisch publiek komt
te zitten, iedereen op zijn best en in zijn
mooiste outfit. Obers lopen af en aan om
drankjes te brengen. Een prachtig gezicht in de
toch al statige zaal van het Krasnapolsky.

Natuurlijk heeft dit mooie plaatje een keerzijde,
en wel dat de rest van het publiek wel erg ver
van het podium verwijderd zit. Buikdans is een
kunst die van dichtbij het best uit de verf komt,
omdat je alleen dan de subtiele bewegingen en
de gezichtsuitdrukkingen goed kunt zien. Zeker
bij een topdanseres als Dina die ook echt
vanuit emotie danst, wil ik toch wel iets meer
zien dan een stipje in de verte. Bovendien kan
het mij enorm irriteren als er net een ober door
mijn beeld loopt als ik me op het puntje van
mijn stoel zit te vergapen aan een uiterst
mooie dansbeweging.

In het voorprogramma krijgen we muziek
voorgeschoteld van een muziekgroep en een
oudspeler en dans van de Baladi Groep van
Mahdy Emara. Een groep die op enorm hoog
niveau danst en de Egyptische dans op een
voor Nederland ongekende wijze op het
podium weet te doen herleven. Wel vind ik het
jammer dat de meeste dansen in ongeveer
dezelfde stijl waren en het tweede blok van de
dansen voor mij weinig meer toevoegde. De
muziek moest even op gang komen, maar ook
daar heb ik erg van genoten.

Dina zien optreden betekent vooral wachten. In
eerste instantie wachten tot het programma
een uur later dan aangekondigd begint. Na het
voorprogramma nog ruim een uur wachten tot
Dina eindelijk op het podium verschijnt. Op dat
moment is het al half een geweest. Heel
jammer voor die mensen die de laatste trein
moesten halen en Dina daardoor niet hebben
kunnen zien. Zelf ben ik rond dat tijdstip niet zo
wakker meer en ik vind het jammer dat ik zo
niet meer de aandacht kan opbrengen die Dina
verdient. Achteraf heeft Mahdy hier per e-mail
zijn excuses voor aangeboden.

Maar uiteindelijk staat ze er dan toch echt. Een
half uur lang danst ze in haar eigen typische
stijl. Ik ben ondanks de afstand tot het podium

erg onder de indruk. Ze weet de hele zaal te
bereiken en te beroeren, en iedere beweging
die ze maakt is krachtig en straalt die
sensualiteit uit die Dina zo kenmerkt. Er is
geen moment dat ze even wegvalt of afzwakt.
Wel mis ik door de afstand wat hoogtepunten,
dus na een half uur vind ik het ook wel weer
prima als ze weer afscheid neemt.

Al met al vind ik het een enorme verrijking om
Dina mee te maken als docent en performer. Ik
hoop haar nog eens vaker te zien.

Het verhaal van Linda Berentsen
Zaterdag 27 november was het eindelijk zo
ver: Dina, de legendarische danseres uit
Egypte, kwam eindelijk optreden in Nederland!
Omdat ik vanwege haar workshop die ochtend
toch al in Amsterdam was, stond ik ruim op tijd
en vol verwachting voor de deur van het
Krasnapolsky. De zaal zou namelijk om 19:00
uur open gaan, de show zou een uur later
beginnen. Ik keek er erg naar uit en hoopte
een mooi plaatsje te kunnen bemachtigen,
want ik wilde niks missen.

Zoals ik al schreef, was ik al in de stad om die
dag een workshop te gaan volgen bij Dina.
Ondanks een groot aantal deelnemers was
alles toch goed te volgen, ook omdat ze
regelmatig vroeg degenen die achteraan
stonden bij de spiegels te komen staan. Ze
leerde ons een groot aantal van haar
technieken waarbij ze alles goed liet zien en
alles duidelijk uitlegde. Als docent is ze
sympathiek, ze beantwoordde alle vragen en
gaf zelfs de nodige feedback. Helaas heb ik
haar workshop op zondag niet kunnen volgen,
maar ik heb gehoord dat ze een choreografie
danste op Wael Gassar waarbij ze zo in de
muziek opging dat er tranen in haar ogen
stonden.

Uiteindelijk bleek het allemaal wat uit te lopen,
maar na wat ongenoegen van de gasten over
de onverwachte hoge prijs van de garderobe
begon iets voor negen uur eindelijk de show.
Het publiek leek wat afwachtend, maar na een
tijdje werd er voorzichtig meegeklapt met de
band en zanger Hossam Elamir. Het viel me
op dat toen de zaal helaas half leeg was, want
ik verwachtte eigenlijk dat de show helemaal
uitverkocht zou zijn; het was namelijk de eerste
keer dat Dina Nederland aandeed voor een
show.

De Baladi Dance Group en Mahdy Emara
verzorgden de dansoptredens in de eerste
gedeelten van de show. Ze lieten verschillende
folkloristische stijlen zien zoals Melaya Leff,
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Shaabi en enkele stokdansen. De choreogra-
fieën van Mahdy zitten erg goed in elkaar en
bevatten ook humor en speelsheid die door de
goede uitstraling van de danseressen perfect
uit de verf komen. Hierdoor waren de
optredens erg leuk om naar te kijken en
zorgden voor een vrolijke sfeer in de zaal.

Na excuses van de organisatie over de dure
garderobe en het feit dat alles uitliep ging de
show verder met nog meer dans en live
muziek. Er werd op een gegeven moment zelfs
meegedanst door het publiek en de stemming
zat er goed in. Als toegift dansten Mahdy
Emara en Anastasiya een stokdansduet.

Voordat de show van Dina - gepland om elf
uur, het was inmiddels half twaalf - zou
beginnen kon je merken dat iedereen nu echt
klaar was voor de hoofdact van de avond.
Helaas waren door het late tijdstip de mensen
die afhankelijk waren van openbaar vervoer al
gegaan. Zij hebben Dina niet kunnen zien. De
stemming in de zaal leek een beetje om te
slaan vanwege onduidelijkheid over de
zitplaatsen: een gastvrouw wilde de stoelen
vooraan gevuld hebben en nodigde gasten
zonder VIP-kaarten uit om daar te komen
zitten. Sommige gasten die wel een VIP-kaart
hadden lieten merken dat ze daar niet blij mee
waren, maar de gastvrouw deed haar best om
dit op te lossen en er werd verder (soms wat
ongeduldig) gewacht op Dina.

Om tien over twaalf begon Dina eindelijk haar
set van een volledig uur. Helaas leidde een
andere gastvrouw wat af, doordat ze tijdens de
show de gasten die door haar collega waren
gevraagd vooraan te komen zitten wegstuurde.
Maar terug naar waar het om ging: Dina! Ze
kwam op in een oranje kostuum, wat door
toevoeging van goudkleurige metalen
onderdelen wat futuristisch oogde. Het publiek
was direct geboeid en ik was onder indruk van
haar uitstraling en techniek. Na haar eerste

nummer pakte ze de microfoon en sprak het
publiek in het Arabisch toe. Daarna was het
weer tijd voor dans en nog meer kostuum-
wissels – ze droeg in totaal vier verschillende
kostuums, allemaal even exclusief en
indrukwekkend.

De typische Dina-maniertjes zoals iedereen die
kent, heeft ze nog steeds. Ook zingt ze alle
tekst van de muziek vol overgave mee,
waaronder de klassieker Tahtil Shibbak van
Fatme Serhan. Het was een geweldige
ervaring om haar te zien dansen, want
ondanks haar leeftijd - die uiterlijk niet
zichtbaar is! - is ze een prachtige danseres
met een sterke en vrouwelijke uitstraling. Ook
al wordt ze soms geïmiteerd door andere,
jongere danseressen: Dina is en blijft uniek.

Kortom, de show van die avond was goed
verzorgd en absoluut de moeite waard. Alleen
had het strenge beleid wat betreft de garde-
robe en de zitplaatsen geen goede invloed op
de sfeer in de zaal. Ook vond ik het minder fijn
dat het publiek grotendeels in het Arabisch
werd toegesproken, terwijl lang niet iedereen
dat verstond. Maar ondanks alles vond ik het
een hele geslaagde avond. Er worden steeds
vaker grote dansers en danseressen geboekt
om te komen optreden in Nederland, zodat
degenen die niet de gelegenheid hebben om
naar bijvoorbeeld Cairo te vliegen ook kunnen
genieten van deze sterren. Ik ben heel blij met
deze ontwikkeling en ik hoop dat er mensen
zich hiervoor blijven inzetten!

Over het festival
Het Baladi Festival werd georganiseerd door
Anastasiya Kalashnikova en Mahdy Emara.
Meer informatie en foto’s van eerdere edities
zijn te vinden op www.baladifestival.com

Linda de Poorter
Linda Berentsen
(Foto’s © Ronnos)

http://www.baladifestival.com
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n Vuurdoop in het Midden-Oosten m

Anusch Alawerdian komt oorspronkelijk uit Armenië. Nu woont ze al weer een tijd in
Nederland, waar ze in Leiden een eigen dansschool heeft. De schijnwerper in dit interview is
gericht op deze jonge danseres.

Wanneer ben je met dansen begonnen?
Ik kom uit een creatief en artistiek Armeens
gezin. Al snel merkte mijn moeder op dat ik
veel liefde en interesse toonde voor muziek en
zij probeerde mij kennis te laten maken met
ballet. Al op vijfjarige leeftijd nam ik deel aan
de nationale volksdansgroep, “Arevik” van
Armenië, waar ik later mijn dansschool naar
heb vernoemd. Sinds dien ben ik nooit meer
gestopt met dansen.

Hoe kwam je met buikdans in aanraking?
Mijn passie voor dansen was niet alleen
gericht op volksdansen. Al gauw richtte ik mij
ook op jazz- en andere moderne danstechnie-
ken in Nederland. Op zeventienjarige leeftijd
maakte ik kennis met de oriëntaalse dans,
nadat ik in de musical "Aladin" de rol van
Jasmina kreeg en daar een oosterse dans voor
moest opvoeren. Toen ben ik mij ook gaan
verdiepen in buikdansen en meer daarin gaan
specialiseren. Wat me raakte in de buikdans
was de vrouwelijkheid, sensualiteit, sierlijkheid.
Maar ook het mysterieuze van deze danskunst
inspireerde mij erg.

Wie zijn je inspiratiebronnen geweest? Is
dat in de loop van de jaren veranderd?
Mijn eerste docent is Shahrazad geweest. Ik
raakte verliefd op haar emotie die ze tijdens
het dansen uitte. Nog steeds heeft zij een
grote invloed op mijn danscarrière, maar
doordat ik in de loop der jaren met tientallen
andere dansers en danseressen uit binnen- en
buitenland samenwerkte en het podium
deelde, heb ik mijn inspiratie ook van andere
topdansers gekregen.

Hoe zou je je eigen (buikdans)stijlen willen
omschrijven?
Ik hou heel erg veel van de Egyptische stijl,
maar ook hier is in de loop der jaren verande-
ring in gekomen en ben ik veel stijlen gaan
combineren. Zeker nu ik regelmatig optredens
verzorg in het Midden-Oosten ben ik creatiever
geworden en combineer ik veel meer. Je kunt
het nu wel hebben over een ‘Anusch’-
buikdansstijl.

Is je Armeense achtergrond een voordeel
bij het leren van buikdans?
Een voordeel kan ik het niet noemen, maar het
heeft me zeker geholpen. Armeense dans is

erg vrouwelijk en heeft vele sensuele arm- en
handtechnieken, die ik terug zie in mijn
buikdans. Maar het blijft toch een totaal andere
dansstijl.

Kun je leven van de dans?
Ja, ik kan leven van de dans. Mijn dansschool
in Leiden bestaat nu alweer 8 jaar. In het begin
heb ik ook jazz-dance, streetdance, Bollywood
en theaterdanslessen gegeven, maar de
laatste 4 jaar heb ik me helemaal
geconcentreerd op buikdanslessen en heb ik
andere docenten en assistenten in dienst
genomen die lesgeven in deze andere stijlen.

Wat doe je liever, optreden of lesgeven?
Ik geef graag les en treed ook graag op. Op
het podium maak ik mijn hoofd leeg en ben ik
even in andere wereld. Ik laat mijzelf
loskomen, vlieg met de dans mee en geniet
van het enthousiasme en de aandacht van het
publiek. Maar in de loop der jaren zijn mijn
leerlingen een soort kindjes van mij geworden.
Mijn dansschool is dan ook een soort dans-
familiehuis. Ik wil graag mijn danservaringen
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overbrengen. Zo ben ik ook erg blij en trots als
ik een leerling zie optreden met een choreo-
grafie van mij, of dat ze zo ver zijn dat ze ook
zelf lessen geven of hun eigen dansschool zijn
begonnen.

Wat vind je van de buikdansscène in
Nederland?
De laatste tijd zie ik dat de buikdansscène in
Nederland zich verbreedt. Toch vind ik dat we
een beetje achter blijven vergeleken met
landen als Duitsland en Frankrijk. Zou dat
komen omdat we een kleiner land zijn?
Gelukkig wordt er nu iets meer georganiseerd
en de professionaliteit groeit met de dag.

Waar moet een goede danseres aan
voldoen volgens jou?
Aan uithoudingsvermogen, discipline, gratie,
enthousiasme, maar vooral zelfvertrouwen
zodat zij of hij dit op het podium uitstraalt.

Je hebt een jaar in de Emiraten gedanst:
Hoe kwam je aan deze opdracht?
Mijn dansvriendin Laetana adviseerde mij twee
jaar geleden om te proberen in het Midden-
Oosten een danscarrière op te bouwen. Nu ik
nog jong ben is dat makkelijker. Na een
zoektocht naar een goede manager en een
gedegen voorbereiding, kwam ik via Libanon in
de Verenigde Arabische Emiraten terecht. Zo
heb ik anderhalf jaar lang elke dag, in totaal
meer dan 250 shows gedaan in de nachtclubs
van tophotels in onder andere Beirut, Abu
Dhabi, Dubai, Al Fujaira… Ik ben nu vier

maanden in Nederland voor familiebezoek en
een workshoptour, maar in 2011 zullen mijn
avonturen in het Midden-Oosten zeker een
vervolg krijgen. Op mijn website kun je
bijhouden waar ik zal optreden, iedereen is
dan welkom ( www.anusch.nl ).

Wat heb je er geleerd? Noem eens de
leukste ervaring daar
Voor mij was het een fantastische ervaring om
dagelijks op te treden met een orkest van
twaalf man. Dit is dan ook een goed leerproces
geweest om samen te werken met een groep.
Ook streefde ik ernaar de show zó veelzijdig te
maken dat het publiek na vijf kwartier nog
steeds enthousiast was. Dit ontwikkelde mijn
creativiteit en mijn danstechnieken. Ik ben nu
een Khaliji-dansspecialist geworden, doordat ik
dagelijks verplicht werd dit tien minuten van
deze dans in mijn programma op te nemen.
Ook heb ik geleerd mijn weg te vinden in een
vreemd land, zonder familie, vrienden en
leerlingen om mij heen. Dit was toch wel het
moeilijkste. Ook zijn er veel minder leuke
ervaringen geweest; hiermee zou ik zo een
apart interview mee kunnen vullen.

Heb je een bepaalde (dans)droom die je zou
willen laten uitkomen?
Ik hoop heel lang en gezond te kunnen
genieten van mijn dansencarrière. Ook hoop ik
dat ik mijn vijfentwintigjarig jubileum in een
grote, eigen dansschool mag vieren.

Peter Verzijl

http://www.anusch.nl
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n Ritmes uit het Oosten m
Afgelopen november zag de eerste cd van de jonge percussionist Andy Kooren het licht. Deze
cd is interessant voor wie de ritmes van de oriëntaalse dans wil verkennen.

In 48 minuten tijd geeft de cd "The Bellydance
Grooves Essentials" uitleg en voorbeelden van
de bekendste ritmes in de oriëntaalse dans:
maksoum, baladi, saaidi, masmoudi kabir,
masmoudi sagir, chiftetelli. melfouf, karachi,
semai en ayoub.

Alle tracks duren rond de twee minuten. Voor
elk ritme is er een track met uitleg en muziek
en aan het einde van de cd komen alle ritmes
nog eens terug, maar nu zonder voorafgaande
uitleg. Dat zijn dus twintig tracks met ritmes in
het totaal. De uitleg bevat afwisselend
informatie over de betekenis van de Arabische
naam (kabir betekent groot, sagir betekent
klein), waar de muziek vandaan komt of hoe
het ritme in de dans kan worden gebruikt
(melfouf om het podium op en af te gaan,
maksoum voor hipdrops), welke maatsoort het
is (4/4, 10/8) of hoe het ritme gespeeld word
(dum-tek). Helaas is niet alle informatie
accuraat. De saaidi dans komt bijvoorbeeld
niet uit Noord-, maar uit Zuid-Egypte. Is hier
iets misgegaan met het vertalen van een
Engelse bron die spreek van Upper-Egypt, dat
refereert aan de bovenloop van de Nijl en dus
het zuiden van het land? Na de uitleg volgt het
kale ritme, direct gevolgd door hetzelfde ritme
met meer versiering, zoals je dat in een
gewone tabla solo zou kunnen horen.

Om te oefenen
Of deze cd echt de 'must have' is die de maker
hem noemt, hangt af van wat je ermee wilt. Hij
is zeker geschikt om de verschillende ritmes te
leren herkennen en te oefenen met bij het
ritme passende danspassen. De informatie

over de ritmes had wat uitgebreider en
systematischer gekund, bijvoorbeeld zoveel
mogelijk voor álle ritmes de maatsoort, de
oorsprong, het gebruik, enzovoort beschrijven.
Jammer vind ik dat Andy voor de laatste serie
ritmes (die zonder uitleg) muziek heeft
gekozen die kaler is dan de tracks met uitleg.
Dat maakt de tweede helft van de cd wat saai.
Leuk vind ik dat Andy ook zijn eigen
voorkeuren voor bepaalde ritmes laat blijken.
Zo spreekt hij over de charme van de chiftetelli
en vindt hij de semai het mooiste klassieke
Egyptische ritme dat er is.

Zelf zal ik de cd vast veel in de auto afspelen,
omdat ik al jaren dans en wel de ritmes
herken, maar nog steeds niet de namen kan
onthouden. Daarvoor is dit een perfect werkje.
Verder laat ik het aan de lezers over om deze
cd te beoordelen. Andy heeft op zijn website
( www.easternexperience.nl ) twee tracks
(melfouf) opgenomen die representatief zijn
voor de hele cd. Wat je daar hoort is wat je
krijgt, maar dan maal tien. En dat voor € 11,95.

Alternatieven
Je zou de cd bijvoorbeeld kunnen vergelijken
met de soortgelijke, Engelstalige dubbel-cd
"Rhythms of the Nile" van Hossam Ramzy, die
rond de € 20 kost en waarvan clipjes te beluis-
teren zijn op onder andere Bol.com. En met de
verschillende, ook Engelstalige websites die
zijn gewijd aan ritmes in de oriëntaalse dans
en die vaak ook geluidsfragmenten bieden,
waaronder de "Quick and Dirty Guide to
Doumbek Rhythms" van Mas'ud al-Sha'ir en
"Jas's Middle Eastern Rhythms FAQ".

Judith Scheepstra

Andy Kooren - The Bellydance Grooves Essentials
Prijs € 11,95
Onder andere te koop via
www.easternexperience.nl/winkel.html

Hossam Ramzy - Rhythms of the Nile - Introduction
to Egyptian Dance Rhythms (2 cd's)
EUCD-1427
http://tinyurl.com/ramzy001

Quick and Dirty Guide to the Doumbek
www.blackroot.org/drumming

Jas's Middle Eastern Rhythms FAQ
www.khafif.com/rhy/rhythm.html

http://www.easternexperience.nl
http://www.easternexperience.nl/winkel.html
http://tinyurl.com/ramzy001
http://www.blackroot.org/drumming
http://www.khafif.com/rhy/rhythm.html
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n Agenda m

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

Workshop Belly Break

Start: Zaterdag 8 januari 2011 om 14:30 uur
Einde: Zaterdag 8 januari 2011 om 17:30 uur
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 40
Website: http://bellydanz.com

In de serie Cross-Over Workshops Voor
Buikdanseressen: Buikdansdocent Noor geeft een
fusion van Orientaalse dans met jazzdans en
streetdance elementen. Tijdens de workshop maak
je kennis met Westerse danstechnieken die je kunt
gebruiken in orientaalse dans, maar leer je ook om
orientaalse dans iets te vervormen, grenzen op te
zoeken die je misschien anders niet zou vinden. De
workshop bestaat uit het leren van techniek en
passen en die toepassen in een choreografie.

Open dag & Gratis proeflessen!

Start: Zondag 9 januari 2011
Einde: Zondag 9 januari 2011
Locatie: Orientaalse Dansstudio Nijmegen
Kosten: gratis
Website: http://orientaalsedansstudionijmegen.nl

Zondag 9 Januari 2011 Open Dag Met Gratis
Proeflessen in onze studio in Nijmegen.

Orientaalse Dansmiddag

Start: Zondag 9 januari 2011
Einde: Zondag 9 januari 2011
Locatie: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3,

7411 EP Deventer
Kosten: € 10,--
Website: www.fidance.nl

Op 9 januari van 16.00 tot ongeveer 19.00 is er
weer een gezellige dansmiddag voor vrouwen. Er
zijn optredens, workshops en heel veel vrij dansen.
0570-641003

Shimmy Shake cross-over buikdanswedstrijd

Start: Zondag 9 januari 2011 om 12:30 uur
Einde: Zondag 9 januari 2011 om 17:00 uur
Locatie: Culturalis Theater Den Haag
Website: www.liteside.nl

Shimmy Shake viert haar vijfjarig bestaan! Het
Shimmy Shake jubileumjaar komt eraan! Ter
gelegenheid van het vijfjarig bestaan organiseert
LiteSide het hele jaar door evenementen rondom de
Shimmy Shake. We starten het jubileumjaar met de
voorronde van de Shimmy Shake wedstrijd op
zondag 9 januari 2011 in het Culturalis Theater Den
Haag. De spetterende finale van de wedstrijd wordt
gehouden op zondag 13 februari 2011 in de Sugar
Factory te Amsterdam. Inschrijven voor de wedstrijd
Solisten en groepen, beginnende en gevorderde
dansers kunnen meedoen aan deze nog steeds
unieke en inspirerende danswedstrijd waarbij
buikdans gecombineerd wordt met andere
dansstijlen zoals modern, flamenco, hiphop of
breakdance. Een professionele jury zal de
deelnemers beoordelen op originaliteit, techniek,
choreografie, aankleding, muziek, uitstraling en het
cross-over element. Ieder aanstormend talent vanaf
16 jaar kan meedoen en maakt kans op een plek in
de finale, coaching op maat en een optreden op
ParkDans in Eindhoven. Inschrijven kan tot 9
december via de website van LiteSide

Twee workshops: buikdansen en yoga samen in

een

Start: Zaterdag 15 januari 2011 om 10:00 uur
Einde: Zaterdag 15 januari 2011 om 14:00 uur
Locatie: Yoga studio Reuver in de dienstencentrum
De Punt in Reuver Limburg
Kosten: € 30
Website: http://yogastudio-reuver.nl

Thalissa en Leoni nemen je naar de wereld van
harmonie en schoonheid middels golvende en
sierlijke bewegingen van de buikdans en
evenwichtig brengende bewegingen van de yoga.
Eerst zal er worden gedanst om basis techniek van
de buikdans onder de knie te krijgen. Vervolgens
volgt ontspanning door verschillende yoga

http://www.bellydancetravel.nl
mailto:karinvdkno@hotmail.com
http://bellydanz.com
http://orientaalsedansstudionijmegen.nl
http://www.fidance.nl
http://www.liteside.nl
http://yogastudio-reuver.nl
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oefeningen.Workshop is geschikt voor alle niveaus.
We dansen middels een choreografie. Inclusief
lunch en pauze!

Workshops met Khalida in Würselen!

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

In Januari 2011 presenteren we vier gloednieuwe
Khalida workshops in Würselen. Not to be missed!
Tijdstip/onderwerpen zondag 16 Januari: 11:00-
13:00 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: Email:
info@bauchtanzschule-khalida.de

Workshop "Expressie'' met Anusch

Start: Zondag 16 januari 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 16 januari 2011 om 16:00 uur
Locatie: Saray Belly Dance Shop Amsterdam
Kosten: € 20,-
Website: www.bellydancesaray.nl

Wat doe je op het podium tijdens een
buikdansoptreden? Mooi dansen natuurlijk, maar er
is meer. Om het publiek echt helemaal in je ban te
brengen vertel je ook een verhaal. Bewust gebruik
van ogen, mimiek, houding, positie, dynamiek en
subtiliteit en nog veel meer elementen. Je kunt er
mee werken en meer uit je optreden halen. Leer
geraffineerd te zijn!

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.

InFusion Rendezvous

Start: Donderdag 20 januari 2011 om 19:30 uur
Einde: Donderdag 20 januari 2011 om 22:00 uur
Locatie: Vereniging De Flat, Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.tjarda.nu

"InFusion Rendezvous" Kom en laat je verrassen!!

Workshop Khaliji met Anusch

Start: Zaterdag 22 januari 2011 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 22 januari 2011 om 16:30 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 30,-

Een fantastische workshop Moderne Khaliji,
Technieken en Choreografie. Anusch heeft
kortgeleden een succesvol toernee door
verschillende landen in het Midden-Oosten,
waaronder de Verenigde Arabische Emiraten
afgerond. Over enkele maanden zal ze opnieuw op
toernee. Maar voor het zover is geeft ze een
geweldige workshop in Den Haag op 22 januari a.s.
Mis deze kans niet, want ze heeft ons veel nieuws
te leren. Informatie en aanmeldingen bij Shahira-
Linda, tel. 06-12226464, e-mail: l.plaizier@pzh.nl

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

In Januari 2011 presenteren we vier gloednieuwe
Khalida workshops in Würselen. Not to be missed!
Tijdstip/onderwerpen zondag 23 Januari: 11:00-
13:00 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!

Drum Solo Workshop met Anusch: Solo Tabla

Start: Zondag 23 januari 2011 om 13:00 uur
Einde: Zondag 23 januari 2011 om 16:00 uur
Locatie: Laetana`s Bellydance World,Hoogstraat
105A te Eindhoven
Kosten: € 32,50
Website: http://laetana.com

Workshop Solo Tabla:technieken en choreografie.
Zie voor meer info:[www.laetana.com]

http://www.bauchtanzschule-khalida.de
mailto:info@bauchtanzschule-khalida.de
http://www.bellydancesaray.nl
http://bellydanz.com
http://www.tjarda.nu
mailto:l.plaizier@pzh.nl
http://www.bauchtanzschule-khalida.de
http://laetana.com


Raqs wa Risala, nummer 19, januari 2011, blz. 23

Oum Kalthoum Utrecht

Start: Zondag 23 januari 2011 om 13:30 uur
Einde: Zondag 23 januari 2011 om 16:30 uur
Locatie: Dansstudio Utrecht
Kosten: € 40
Website: http://carolinenuijts.nl

Caroline organiseert in Utrecht de workshop Oum
Kalthoum en Mohamed Abdel Wahab.

Shaabi & Pop

Start: Zondag 23 januari 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 23 januari 2011 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Vera (Amana Dance Theatre) neemt je mee voor
een uptempo maar tegelijkertijd relaxte
ontdekkingstocht naar de Egyptische 'streetdance':
pittig, vrolijk & een beetje stout.

Workshop met Anusch - Technieken en

choreografie

Start: Zaterdag 29 januari 2011
Einde: Zaterdag 29 januari 2011
Locatie: Wereld muziek en dans centrum Pieter de
Hoochweg 125 Rotterdam, Netherlands
Kosten: € 30,-
Website: www.easternexperience.nl

Workshop met Anusch - Technieken en
choreografie

Diva's van Toen

Start: Zaterdag 29 januari 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 30 januari 2011 om 16:30 uur
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10 Den
Haag
Kosten: € 37,50 per works
Website: www.farouq.nl

Workshop over Naima Akef (bewegingskwaliteit) 29-
1-2011 van 11.00-13.30 uur Workshop over Naima
Akef (muziekinterpretatie, taqsims, 10/8
combinaties) 29-1-2011 van 14.00-16.30 u
Workshop over Naima Akef ( 2 mini-choreografieën)
30-1-2011 van 11.00-13.30 u Workshop over Naima
Akef (wat kunnen wij leren van Naima Akef voor
onze eigen dans ?) 30-1-2011 van 14.00-16.30 u

Workshop Khaligy met Anusch

Start: Zondag 30 januari 2011
Einde: Zondag 30 januari 2011
Locatie: Orientaals Centrum, Tuindorpstraat 26,
Hengelo
Kosten: € 35
Website: www.orientaalscentrum.nl

Workshop Moderne Khaligy Techniken & Choreo
dynamische moves uit de nightclubs van Dubai

Workshop Oriëntaalse Choreo met Anusch

Start: Zondag 30 januari 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 30 januari 2011 om 17:00 uur
Locatie: Orientaals Centrum, Tuindorpstraat 26,
7551 AV Hengelo
Kosten: € 35
Website: www.orientaalscentrum.nl

Workshop Oriëntaalse Choreografie met Anusch.

Make a wish

Start: Zondag 30 januari 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 30 januari 2011 om 18:00 uur
Locatie: www.club-8.nl
Kosten: € 12.50
Website: www.juliazafira.nl

Make a Wish Zafira presents an afternoon of
Oriental Delight A sparking show filled with
Bellydance Breakdance DJ Shanto mode show
shisa and much much more all profits go to Make a
wish foundation (Stichting Doe Een Wens)

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

http://carolinenuijts.nl
http://www.buikdans.net
http://www.easternexperience.nl
http://www.farouq.nl
http://www.orientaalscentrum.nl
http://www.orientaalscentrum.nl
http://www.club-8.nl
http://www.juliazafira.nl
http://www.buikdans.nl
mailto:dunyaada@email.com
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Workshop "Introductie buikdansen" met Yamina

Start: Zondag 6 februari 2011 om 14:30 uur
Einde: Zondag 6 februari 2011 om 16:00 uur
Locatie: Saray / Amsterdam
Kosten: € 15,-
Website: www.bellydancesaray.nl

Wil je ook eens kennismaken met buikdans? Volg
dan deze workshop. Geen voorkennis of speciale
kleding vereist, je kunt zo meedoen. Neem je
vriendin mee!

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!

Kennismaking met Buikdansen (Shaheen)

Start: Zaterdag 12 februari 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 12 februari 2011 om 14:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 30,-
Website: www.buikdanslijn.nl

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.

Shimmy Shake Finale

Start: Zondag 13 februari 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 13 februari 2011 om 17:00 uur
Locatie: Sugar Factory, Amsterdam
Kosten: € 7,50
Website: www.liteside.nl

De grote finale van de Shimmy Shake competitie in
de Sugar Factory! De Shimmy Shake is een unieke
cross-over buikdanswedstrijd waarin buikdans wordt
gecombineerd met andere dansstijlen %u2013
Breakdance, Jazz, Bollywood, Flamenco, of andere
dansvormen.

Workshop Indiase Bollywood dans choreografie

met Sheila

Start: Zaterdag 19 februari 2011 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 19 februari 2011 om 17:00 uur
Locatie: Orientaals Centrum, Tuindorpstraat 26,
7551 AV Hengelo
Kosten: € 60
Website: www.orientaalscentrum.nl

2 daagse Indiase Bollywood dans workshop. Een
choreografie op het lied 'Say Shava Shava'.
Meenemen: een lange smalle sjaal

Workshop Indiase Bollywood dans choreografie

met Sheila

Start: Zondag 20 februari 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 20 februari 2011 om 14:00 uur
Locatie: Orientaals Centrum, Tuindorpstraat 26,
7551 AV Hengelo
Kosten: € 60
Website: www.orientaalscentrum.nl

2-daagse Indiase Bollywood dans workshop. Een
choreografie op het lied 'Say Shava Shava'.
Meenemen: een lange smalle sjaal

InFusion Rendezvous

Start: Donderdag 24 februari 2011 om 19:30 uur
Einde: Donderdag 24 februari 2011 om 22:00 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.tjarda.nu

"InFusion Rendezvous" Kom en laat je verrassen!!

International festival for Oriental and Modern

Bellydance

Start: Zaterdag 26 februari 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 27 februari 2011 om 22:00 uur
Locatie: Cultuurhuis Patronaat, Sittarderweg 145,
Heerlen
Kosten: € 17
Website: http://bellydancefestival.nl

Met workshops door o.a. Khalida (Best Bellydancer
of the World 2007) en Milka (Nederlands Kampioen
2009) zijn er o.a. voorstellingen te zien van Luna
Llena (1e Beneluxwedstrijd 2009), Majidah,
Shujana, Milka en vele andere gerenommeerde
danseressen. Als klap op de vuurpijl treden de
examenklassen van de "Yamila" Academy for
Oriental and Modern Bellydance op in een
spetterende show.

http://www.bellydancesaray.nl
http://bellydanz.com
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.liteside.nl
http://www.orientaalscentrum.nl
http://www.orientaalscentrum.nl
http://www.tjarda.nu
http://bellydancefestival.nl
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Saaidi & stokdans

Start: Zondag 27 februari 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 27 februari 2011 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

We dompelen ons in Zuid-Egyptische sferen met
deze koninklijke, krachtige en heel feestelijke
buikdans. Vera (Amana Dance Theatre)neemt je
mee in deze heerlijke traditionele dans.

Diva's van Toen, workshops met Lady Moonlight

en Farouq

Start: Zaterdag 5 maart 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 6 maart 2011 om 16:30 uur
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den
Haag
Kosten: € 37,50 per works
Website: www.farouq.nl

Workshop over Samia Gamal (bewegingskwaliteit,
passencombinaties) 5-3-2011 11.00-13.30 u
Workshop over Samia Gamal (meer
passencombinaties) 5-3-2011 14.00-16.30 u
Workshop over Samia Gamal (2 mini-
choreografieën) 6-3-2011 11.00-13.30 u Workshop
over Samia Gamal (wat kunnen wij leren van Samia
Gamal voor onze eigen dans ?) 6-3-2011 14.00-
16.30.u

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
Kosten: € 25
Website: http://bellydanz.com

Verfijnde Buik-Heup- En Bekkenbewegingen.
Variaties en spannende combinaties. Vloeiende en
subtiele staccato bewegingen en shimmy's.

InFusion Rendezvous

Start: Donderdag 17 maart 2011 om 19:30 uur
Einde: Donderdag 17 maart 2011 om 22:00 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.tjarda.nu

"InFusion Rendezvous": Kom en laat je verrassen!!

From Cairo with Love II | The Wild Edition

Start: Zaterdag 26 maart 2011
Einde: Zaterdag 26 maart 2011
Locatie: Podium Mozaiek Amsterdam
Kosten: € 35

Oriental Princesses Presents: From Cairo with Love
II | The Wild Edition Starring: Megastar Asmahan of
Cairo Special Guest: The Black Lion From Senegal
Gala evening: 26 March 2010 | Podium Mozaiek
Amsterdam Line up: Asmahan, The Black Lion,
Amira Ates Group Shazadi (2nd place at the
Bellydancer of the World Competition in Germany),
Oriental Princesses: Ishtar, Loraine, Marit Saladini,
Julia, Debbie, Gigi, Coco, Sarah, Maria Benmira
Workshops Asmahan: 26 March 12.30 Workshop
The Black Lion: 26 March 9.30 Dinner Buffet and
Afterparty Prices: Gala Evening: EUR 35 Workshop
Asmahan: EUR 45 Workshop The Black Lion: EUR
30 Dinner Buffet: €18

Ritmes uit de Buik

Start: Zondag 3 april 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 3 april 2011 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Percussioniste Hilde en danseres Vera (Amana
Dance Theatre) wijden je in in enkele belangrijke
buikdansritmes. Je leert de ritmes ook zelf spelen,
zodat ze in je lijf gaan zitten. Daarna leggen we ons
toe op improviseren met live percussie.

RonDom Buikdans

Start: Zondag 3 april 2011 om 15:00 uur
Einde: Zondag 3 april 2011 om 17:00 uur
Locatie: Utrecht
Website: www.rondombuikdans.nl

De voorstelling geeft een beeld van de talenten en
kwaliteiten van professionele buikdanseressen,
grotendeels afkomstig uit omgeving Utrecht. Zij
laten in deze voorstelling zien wat hun specialiteiten
zijn. Naast de solo optredens zijn ook groepsdansen
en duetten op professioneel niveau te zien. De
show biedt een gevarieërd beeld van traditionele
buikdans, maar ook nieuwe vormen zoals Tribal
Fusion en cross-over experimenten. Laat je
betoveren door de vele facetten van de oriëntaalse
dans! Deuren open: 14.00 Show: 15.00-17.00
Napraten en drinken: tot 18.00

http://www.buikdans.net
http://www.farouq.nl
http://bellydanz.com
http://www.tjarda.nu
http://www.buikdans.net
http://www.rondombuikdans.nl
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InFusion Rendezvous

Start: Donderdag 14 april 2011 om 19:30 uur
Einde: Donderdag 14 april 2011 om 22:00 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.tjarda.nu

"InFusion Rendezvous": Kom en laat je verrassen!!

Dansreis naar Tunesie met Ahlem

Start: Zaterdag 30 april 2011
Einde: Dinsdag 10 mei 2011
Locatie: Tunesie
Kosten: € 825,-
Website: www.buikdans.nl

Dansreis met Ahlem naar dichtbij en gastvrij
Tunesie. Zon, zee, strand, rust, cultuur, natuur,
dansen, dans kijken, eventueel optreden, shoppen
en nog heel veel meer!

Diva's van Toen, workshops met Lady Moonlight

en Farouq

Start: Zaterdag 30 april 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 1 mei 2011 om 16:30 uur
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den
Haag
Kosten: € 37.50 per works
Website: www.farouq.nl

Workshop over Suheir Saki (bewegingskwaliteit,
passencombinaties) 30 april 11.00-13.30 u
Workshop over Suheir Saki (het aanwezig zijn op
het moment, loslaten van controle, less is more) 30
april 14.00-16.30 u Workshop over Suheir Saki (2
mini-choreografieën) 1 mei 11.00-13.30 u Workshop
over Suheir Saki (wat kunnen wij van Suheir Saki
leren voor onze eigen dans ?) 1 mei 14.00-16.30 u

InFusion Rendezvous

Start: Donderdag 26 mei 2011 om 19:30 uur
Einde: Donderdag 26 mei 2011 om 22:00 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.tjarda.nu

"InFusion Rendezvous": Kom en laat je verrassen!!

Orient Express 3

Start: Zaterdag 4 juni 2011 om 18:00 uur
Einde: Zaterdag 4 juni 2011 om 23:00 uur
Locatie: Rabotheater, Beursstraat 44, Hengelo
Kosten: € 16,50
Website: www.sheilazdancing.com

Orient Express 3, een reis door de oriëntaalse
wereld van 1001 sprookjes, sagen en legenden.

InFusion Rendezvous

Start: Donderdag 16 juni 2011 om 19:30 uur
Einde: Donderdag 16 juni 2011 om 22:00 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.tjarda.nu

"InFusion Rendezvous": Kom en laat je verrassen!!

InFusion Rendezvous

Start: Donderdag 7 juli 2011 om 19:30 uur
Einde: Donderdag 7 juli 2011 om 22:00 uur
Locatie: Den Haag
Kosten: € 15
Website: www.tjarda.nu

"InFusion Rendezvous": Kom en laat je verrassen!!

Diva's van Toen, workshops met Lady Moonlight

en Farouq

Start: Zaterdag 9 juli 2011 om 11:00 uur
Einde: Zondag 10 juli 2011 om 16:30 uur
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10 Den
Haag
Kosten: € 37.50 per workshop
Website: www.farouq.nl

Workshop over Taheya Carioca
(bewegingskwaliteit, passencombinaties) 9-7-2011
11.00-13.30 u Workshop over Taheya Carioca
(verdieping passencombinaties, bewegingen in de
muziek) 9-7-2011 14.00-16.30 u Workshop over
Taheya Carioca (2 mini-choreografieën) 10-7-2011
11.00-13.30 u Workshop over Taheya Carioca (wat
kunnen wij van Taheya Carioca leren voor onze
eigen dans?) 10-7-2011

http://www.tjarda.nu
http://www.buikdans.nl
http://www.farouq.nl
http://www.tjarda.nu
http://www.sheilazdancing.com
http://www.tjarda.nu
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