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Voorwoord

Lieve mensen, met dit prachtige weer is het zonde om lang
binnen te zitten. Vandaar dat ik het kort houd met mijn
voorwoord.

In dit nummer van Raqs wa Risala zijn weer interviews te
lezen met ervaren vakvrouwen, zowel in de dans als in de
videokunst. Verder een keur aan recensies: over een
website die hard op weg is om één van de belangrijkste
Nederlandstalige buikdanswebsites te worden, over de
Benelux-buikdanskampioenschappen, en over het optreden
van de in Egypte zo populaire Asmahan, samen met een
Senegalese leeuw en meer.

Onze overdenkingen betreffen deze keer de buikdans als
isolatiedans en een pleidooi om met onze voorstellingen te
rekenen op een uitermate verwend publiek.

Om dit alles te kunnen schrijven zijn we naar Amsterdam
afgereisd, naar Utrecht, Deurne en Den Haag, maar
misschien heeft u als lezer wel zin in een reisje naar
Egypte.

Veel leesplezier!

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

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

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

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

Linda de Poorter
Linda de Poorter kwam voor het eerst in aanraking met de oriëntaalse dans
in 2003. Sindsdien volgt ze workshops en lessen bij diverse docenten en
probeert ze zoveel mogelijk van de achtergronden van de dans te
begrijpen. Als amateur is ze regelmatig betrokken bij optredens en
producties. Linda houdt van choreograferen en experimenteren met de
dansvorm, zowel in een meer traditionele als in een modern-experimentele
setting. Regelmatig maakt ze uitstapjes naar andere dansvormen, zoals
flamenco of moderne dans.

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 poëzie) ben ik, na ooit met
portretfotografie te zijn begonnen, sinds ‘n half jaar aangeland in de wonde-
re 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. Websites:
www.webshots.com/user/ronhey en www.youtube.com/TheRonnos ”.

Stéphanie
Dansen zit Stéphanie in het bloed. Na 10 jaar klassiek en modern ballet
ontdekte ze zeven jaar geleden oriëntaalse dans. Ze volgt sinds het begin
lessen bij de Leidse buikdanseres Anusch Alawerdian ( www.anusch.nl ) en
danst mee met Showgroep Mirage ( www.showgroepmirage.nl ). Ook
volgde ze workshops bij onder andere Rachid Alexander, Sadie, Asmahan
of Cairo, dr. Hassan Khalil en Mahdy Emara. In de Arabische muziek vindt
ze de emotie die ze in Westerse muziek vaak mist.

http://www.farouq.nl
http://www.buikdansereskyria.com
http://www.allesoverbuikdansen.nl
http://www.webshots.com/user/ronhey
http://www.youtube.com/TheRonnos
http://www.anusch.nl
http://www.showgroepmirage.nl
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n Geboren om te dansen m
Faracha (Yvonne Meulen) uit Weert draait ook al heel wat jaartjes mee. In mijn gedachten was
dat zeker 25 jaar. Het blijkt ietsje korter te zijn maar lang genoeg om te zeggen dat het zilveren
jubileum in ieder geval in zicht is. Een interview met een danseres die zich in de loop der jaren
erg veelzijdig heeft ontwikkeld.

Wanneer ben je begonnen met buikdans?
Eigenlijk ben ik best laat met buikdansen
begonnen. Ik was 29 jaar en net bevallen van
mijn eerste kind. Daarvoor had ik wel al een
lange dansgeschiedenis. Volgens mijn moeder
danste ik eerder dan dat ik liep. Op mijn vierde
ben ik begonnen met klassiek ballet, gewoon
op een muziekschool. Nu is dat niets speciaals
maar toen was dat niet zo gewoon, omdat er
geen speciale kleutergroepen waren. Ik zat
met allerlei leeftijden door elkaar.

Mijn toenmalige balletjuf vond dat ik talent had.
Mijn moeder bracht me uiteindelijk iedere week
naar Eindhoven naar een dependance van
The Royal Academy of Dance. Ik ben dat
lange tijd blijven doen. De liefde voor de dans
zat er al heel vroeg in en bleef ook. Na mijn
middelbare school wilde ik graag er mee
verder. Maar mijn vader vond dat ik eerst een
vak moest leren, zodat ik altijd voor mezelf zou
kunnen zorgen. Zodoende heb ik eerst de
Pedagogische Academie gedaan, een stap
waar ik nooit spijt van gehad heb. Meteen
daarna heb ik me opgegeven bij het Conser-
vatorium, afdeling Klassieke Dans Tilburg. Ik
was al wat ouder (20), maar werd toch
aangenomen. Ik heb het er anderhalf jaar
volgehouden. Het was een zware opleiding,
zowel geestelijk als lichamelijk. Ik heb er
uiteindelijk veel ervaring opgedaan met
lesgeven, choreografie, moderne dans, jazz,
volksdansen, Spaanse dans, grimeren en
noem maar op. Maar de liefde voor de dans
werd me daar ontnomen en ik liet het ook
gebeuren... Toen ik er van de academie af was
heb ik gezworen om nooit meer te dansen. Ik
had er helemaal genoeg van.

Ik ging toen lekker een paar jaar werken in het
onderwijs. Het was maar goed dat ik een vak
geleerd had, pap! Maar wanneer je dansend
ter wereld komt is er maar één weg... Het
begon weer aardig te kriebelen en na een tijdje
startte ik weer met klassiek ballet bij een
vergevorderde volwassenengroep. Het was
leuk, maar het voelde niet meer zoals vóór de
Academie. Ik verhuisde terug naar Weert,
stopte weer met klassiek ballet en kwam in een
nieuwe levensfase; ik werd moeder. Toen zag
ik een advertentie in een plaatselijk krantje.
Buikdanslessen... grappig... dát had ik nog
nooit gedaan. Maar waarom niet? Ik ging naar
de gratis proefles van Yamila en Salomé en
werd meteen gegrepen. Maar ik vond het zo
moeilijk. Ik dacht dit wel even te doen met mijn
ervaring... een nieuwe dansdiscipline aanleren
bleek toch niet zo eenvoudig. Toch ben ik door
blijven gaan, zelfs toen Yamila hier stopte en ik
iedere week eerst naar Roermond en toen
naar Heerlen ging voor anderhalf uur les.

Wat ‘pakte’ je in buikdans?
Het was de muziek. In het begin werd ik
voornamelijk gepakt door de muziek. Het was
thuiskomen, letterlijk geraakt worden door de
muziek. De tranen stonden meer dan eens in
mijn ogen. Maar ook de bewegingen... na het
strakke keurslijf van het klassieke ballet, waar
alles van buitenaf wordt bepaald, zelfs de
stand van je pink. Eindelijk moest ik naar
binnen. De muziek raakte bepaalde gevoelens,
emoties aan en die dan te vertalen met mijn
lichaam... dat was voor mij oriëntaalse dans.
Ja, er waren ook regels van buitenaf: je moet
de beweging op een bepaalde manier maken,
maar er is veel meer vrijheid. Er is al geen
opgelegde uniformiteit qua lichaam. Je mag
klein, rond, slank, lang, et cetera zijn.

Mijn hobby werd steeds meer mijn werk.
Yamila begon met een opleiding en die ben ik
gaan doen. Ik heb mijn baan opgezegd en had
mijn gezin, mijn opleiding, optredens en mijn
buikdanslessen. Nu leef ik voor de dans en
zonder dans is er geen leven voor mij. Ik ben
er gelukkig niet financieel afhankelijk van.
Daarom heb ik ook nooit concessies hoeven
doen. Waar ik niet achter sta dat hoef ik dus
niet te doen. Ik probeer wel mijn grenzen te
verleggen en te experimenteren.
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Waarom de naam Faracha?
Faracha betekent vlinder in het Arabisch. In
Nederland en Duitsland was het de gewoonte
om een Arabische artiestennaam te zoeken. Ik
was op zoek naar een naam die het gevoel
weergaf dat ik kreeg met dansen. Dansen met
de sluier vond ik helemaal geweldig: alsof ik
vleugels had... een gevoel van vrijheid,
elegantie... Ik gaf destijds ook les aan
volwassenen, Nederlands als tweede taal. Aan
enkele Arabische vrouwen op les vroeg ik een
paar Nederlandse woorden te vertalen die ik
als naam zou kunnen gebruiken, waaronder
vlinder... Faracha, het klonk lekker, en voelde
als een jas die paste. Grappig is dat mijn
moeder laatst nog aankwam met een oud
diploma van mij van klassiek ballet. Als extra
staat er: "her arms are so soft and elegant she
dances like a butterfly!!!" Toen was ik 9 of 10
jaar oud.

Wie zijn je inspiratiebronnen?
Mijn allereerste inspiratiebron was natuurlijk
mijn eerste juf, Yamila. Ik leerde mijn bewegin-
gen technisch goed, maar zij ging een stapje
verder. Dat je jezelf ook moet laten zien in die
beweging: wat doet de muziek met je. Dan:
Salomé... haar elegantie in de dans!
Shahrazad... zij heeft voor mij spiritualiteit en
dans verbonden, zonder te zweven... met twee
voeten op de grond. Kennis van de
oriëntaalse dans, zoals techniek en stijlen, is

ook belangrijk maar het spel met de energie in
je en om je heen ook. Verder de Syrische
danser Nazir Abu Said uit Wenen: van hem
heb ik ooit één keer les gehad, maar de
impact... Voor het eerst kreeg ik op een totaal
andere manier les: niet naar die verdomde
spiegels dansen maar in een kring!! Samen
zijn en samen dansen... muziek aan en hoppa!
Een bevrijdend gevoel... Achteraf was dat voor
het eerst dat ik de oriëntaalse dans echt
voelde. Zoals ik me later vaker in Egypte zou
voelen. Verder zijn de Egyptische danseressen
inspiratiebronnen: Fifi Abdo, heerlijk rauw en
toch zó vrouwelijk. Suheir Zaki, het tegen-
overgestelde qua energie, zo verfijnd en zo
vrouwelijk. Allebei topdanseressen en allebei
totaal anders. Dat is het leuke van buikdansen.

Later tijdens mijn reizen zijn de talloze
Egyptenaren, mannen en vrouwen, die ik
tegenkwam inspiratiebronnen geweest. Daar
kwam de ZIEL in de dans, daar voelde ik de
dans. Daar voelde ik ook het vrouwzijn in de
dans. Inspiratiebronnen vind ik nog iedere dag.
Dat zijn misschien dansers of docenten, maar
ik haal ook inspiratie uit de natuur of ontmoe-
tingen. Bijvoorbeeld nu ik zit te typen en naar
buiten kijk, naar de zonnige lente, lekker warm,
de prachtige magnolia bloemen... ik bekijk ze.
De meest vrouwelijke bloem ter aarde... rond
zacht . Vanavond zoek ik mooie muziek hierbij
en ga dat omzetten naar beweging in mijn
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lessen!

Kun je verschillen noemen in ontwikkeling en
klimaat rond de buikdans toen je begon en hoe
het nu is?
Ja, natuurlijk is er wat veranderd in 23 jaar. Dat
is in het hele leven zo en dus ook in de dans.
De technische ontwikkeling is vooral de laatste
15 jaar razend snel gegaan. Dat heeft veel
effect op ons allen en dus ook op de dans. Ik
ben nog begonnen met cassette bandjes...
vooruit spoelen, achteruit spoelen; het kostte al
snel tien seconden om het goede stukje te
vinden. Nu heb je cd's. ipods, etc... ik voel me
al bijna schuldig als ik het verkeerde nummer
intoets en de cursisten drie seconden moeten
laten wachten. Verder het Internet, informatie
zoeken over muziek, workshops, informatie
over de stijlen, geschiedenis, etc. Het contact
met collega's over de hele wereld, YouTube
filmpjes van oude danseressen en nieuwe
danseressen. Dat zijn mega-veranderingen.

Uiteraard heeft iedere verandering twee
kanten. Alles is zo snel zo toegankelijk dat
diepgang soms ver te zoeken is. Het voelen
van de bewegingen en de dans heeft toch tijd
en ervaring nodig.

Wat vind je belangrijk wat je cursisten
meegeeft?
Ik denk als je dit interview leest dat er al heel
veel duidelijk wordt. Uiteraard het buikdansen
als dansvorm, technisch, kennis over de
verschillende stijlen en ook de Ziel van de
dans. Alles wat daarin en daartussen gebeurt
en effect heeft op je Zijn. Ik kan alleen maar
constateren dat veel vrouwen meer
lichaamsbewustzijn krijgen, zelfverzekerder
worden, meer genieten van hun lichaam en
een betere lichaamshouding krijgen. Een
veilige plek is daarom belangrijk en die creëer
ik. De rest gaat vanzelf. Respect voor elkaar,
respect voor de dans en vooral genieten!!

Je verdiept je ook in derwishdans, kun je iets
vertellen wat je er in vindt?
Bij oriëntaalse dans hoort veel meer. Folklore
vind ik ook leuk maar de Derwisj is iets waar ik
al lange tijd mee bezig ben. Niet zeer intensief,
maar het komt steeds terug op mijn pad. De
eerste keer bij Shahrazad en later voornamelijk
bij Maryam Linders. Geboren uit het feit dat ik
gewoon nog beter wilde draaien. Door het
klassieke ballet had ik die techniek al onder de
knie. Ik zag bij Shahrazad voor het eerst een
totaal andere techniek en wilde weten hoe,
wat, waarom en zo begon de zoektocht. Wat
het bracht is een andere draaitechniek, maar
bovenal bevrijding. Bevrijd van alles wat

overbodig is, en te komen tot de kern van
mezelf... Ik vergelijk het met een ui: alle
overbodige schillen eraf halen om te komen tot
de kern, te leven vanuit je hart. Het heeft mij
veel gebracht en ik ben enkele jaren geleden
langzaam begonnen om het ook door te
geven. Ik begin hier ook langzamerhand mijn
eigen stijl in te vinden met respect voor de
Soefi-traditie en alle andere verzamelde
wijsheden.

Je verdiept je ook in Pilates en Alexander
Techniek. Vertel hier eens over
Na een tijdje kreeg ik meer behoefte om de
diepte in te gaan met het vak, onder andere op
het gebied van hoe ontstaat een beweging.
Allereerst om mijn eigen lijf te sparen, maar ik
kwam erachter dat ik zo ook beter bewegingen
kon uitleggen. Alexander Techniek werkt met
lengte- en breedte-assen en geeft letterlijk en
figuurlijk ruimte. Pilates is een tijdgenoot en
voegt daar nog de kracht bij. Feldenkrais hoort
ook in dat rijtje, dat wil ik ook nog gaan doen.

Je organiseert al jaren reizen?
Ik organiseer al een jaar of zeven voornamelijk
reizen naar Egypte en sinds drie jaar naar
Istanbul. Egypte... al vele malen stond ik op
het punt erheen te gaan en iedere keer kwam
er wat tussen: een zwangerschap, een
aanslag, etc... Eindelijk in 2003 was het zover.
Gerry, een cursiste van mij, organiseerde al
lange tijd reizen door Egypte en ik ging samen
met mijn man mee. We maakten een prachtige
tocht van Cairo door de zwarte woestijn en de
witte woestijn naar Luxor. Daar viel alles op
zijn plek. Met mijn voeten dansend in het zand
van de woestijn, het eten de mensen, alles. Ik
kwam weer thuis. Nu in een diepere laag. Door
het dansen daar in mijn gewone kloffie en het
contact met de mensen, hun humor, hun taal.
Alles wat ik in al die jaren geleerd had kreeg
betekenis. Ik voelde de dans nu nog meer. Ja,
dat gevoel gun je toch iedereen? Eindelijk met
al je zintuigen de dans te voelen, te zijn.

Toen ben ik samen met Gerry aan de slag
gegaan om die reis aan te passen, met extra
aandacht voor muziek en dans en zo ontstond
onze eerste Dans-, Woestijn en Cultuurreis
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met vrouwen en door vrouwen (22 in totaal uit
alle hoeken van het land en België). Dit alles
onder leiding van Gerry, Emad en Faracha en
we zijn nog steeds hetzelfde team! Iedere keer
zorgen we weer voor iets nieuws en het bevalt
sommigen zo goed dat ze al drie keer mee zijn
geweest. De volgende dansreis is van 4 tot en
met 18 november 2011. Dat wordt de laatste
reis met Gerry; zij gaat met pensioen. Ik ga
verder met dans/woestijnreizen en volgend
jaar met een reis met een zeilboot over de Nijl
van Luxor naar Aswan.

Ik merk wel dat de politieke onrust van de
laatste maanden vrouwen wat voorzichtiger
maakt. Dat kan ik me goed voorstellen, vooral
als je er nog nooit geweest bent, maar het is
niet nodig. De Egyptenaren staan klaar om het
alle toeristen naar de zin te maken.

Wat heeft de buikdans gebracht in je leven?
Het buikdansen en dus Faracha hebben er
voor gezorgd dat ik mezelf, Yvonne heb
gevonden en mijn doel hier op aarde. Wat wil
je nog meer?

Hoe zie je de ontwikkeling van de buikdans in
Nederland in de toekomst?
Tja, ik kan geen toekomst voorspellen; ik zou
het niet weten. Ik laat het gewoon op me af
komen. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Ik
ben er altijd van overtuigd geweest dat als

iedereen dat doet de mensen vanzelf naar je
toe komen die elkaar nodig hebben voor
kortere of langere tijd. Daarom bestaat ook niet
de allerbeste docent. Het is de beste docent
voor JOU op DAT moment.

Welke toekomstplannen heb je met de dans?
Ik plan niet zoveel in mijn leven, wat gebeurt
gebeurt. Voor mij is het belangrijk om het juiste
moment te herkennen voor de dingen en goed
te luisteren naar mijn gevoel. Eén ding staat
voor mij vast. Op de één of andere manier zal
mijn leven altijd in het teken staan van en
verbonden zijn met (buik)dans en beweging
voor mezelf en als medium bij vrouwen.

Voorlopig blijf ik lesgeven op alle niveaus:
kinderen, volwassenen, beginners en
vergevorderden. Ik leer ook van hen! Optreden
is al een stuk minder maar doe ik nog steeds
en mijn reizen, die inspireren me ook enorm.
Mijn droom is om op mijn negentigste nog,
misschien met behulp van een krukje om op te
zitten en een stok, verrimpeld al mijn kennis en
inzichten door te geven op dansers en
docentes in de lente en zomer van hun leven,
die komen snoepen van de wijsheid, kennis en
diepgang van een doorgewinterde lerares,
danseres en vrouw die haar leven nog steeds
LEEFT.

Peter Verzijl
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n Alles over buikdansen m

Allesoverbuikdansen.nl is ruim 2 jaar geleden ontstaan uit de wens van Rosanne Pouw om een
database op te zetten waarin zoveel mogelijk Nederlandse buikdansinformatie te vinden is. Nu
staan er meer dan 100 artikelen op en een groot aantal nieuwe stukken staat op de planning
voor komend jaar. Hoog tijd om deze site eens aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Het is een hele uitdaging. Rosanne Pouw, als
buikdanseres bekend onder de naam Kyria,
verzamelt op www.allesoverbuikdansen.nl
alles over buikdans. Zoek je tips voor het
maken van je eigen kostuum, wil je weten hoe
je een choreografie kunt onthouden? Of zoek
je informatie over een specifieke buikdansstijl
of een recensie van een dvd, of wil je weten
wat er allemaal bij het vak van buikdanseres
komt kijken? Op Rosanne’s site kun je terecht
voor antwoorden, achtergronden en recensies.
De onderwerpen variëren, maar hebben alle
een raakvlak met buikdans. Daarnaast vind je
op de site links naar interessante artikelen op
andere sites.

Veelzijdig
Rosanne is een goed onderlegde en veel-
zijdige danseres die haar inzichten als leerling,
docent en performer graag met ons deelt. Dat
doet ze op een open en enthousiaste manier
en ze probeert daarbij zoveel mogelijk
onderwerpen aan te snijden. Haar kennis vult
ze aan met informatie van anderen en uit
boeken. Hierdoor ontstaat een uitgebreide
informatiesite met artikelen over kostuums,
make-up, muziek (waar moet ik op letten als ik
in de winkel sta?), buikdansbewegingen (hoe
zat het ook alweer?) of achtergrondinformatie
over verschillende buikdansstijlen. Maar ook
recepten voor roomdadels en Arabische
appelflapjes zijn op de site te vinden.
Inderdaad: (van) alles over buikdansen.

Vergeet bij een bezoek aan de site vooral ook
niet het forum te bekijken! Hier lees je wat an-
deren vinden van een workshop, dansopleiding
of festival, kun je je buikdanskleding te koop
aanbieden en kun je met andere buikdanseres-
sen discussiëren over wat je bezighoudt met
buikdans. Je kunt er schatten aan informatie
vinden: ongecensureerde meningen, genuan-
ceerde discussies, en tips en ervaringen van
andere buikdanseressen.

De artikelen zijn soms wat aan de lange kant.
Dat komt omdat zoveel mogelijk informatie
over hetzelfde onderwerp in een artikel
verzameld is. Kun je dus niet meteen vinden
wat je zoekt, lees dan vooral verder. Laat je
ook niet weerhouden door een titel. In veel
artikelen staat meer beschreven dan je uit de
titel op kunt maken.

De site is vormgegeven als een weblog. Dit
heeft veel voordelen voor het onderhoud van
de site, zodat Rosanne haar tijd nu vooral kan
besteden aan het verzamelen van informatie.
Zelf vind ik het wel jammer dat de informatie
hierdoor wat rommelig oogt. Dit komt ook
doordat er veel interactieve elementen zijn
toegevoegd om mensen uit te nodigen te
reageren. En dat is ook belangrijk. Artikelen
kun je zoeken via een zoekfunctie, maar dan
moet je wel een specifiek onderwerp op het
oog hebben. In één oogopslag zien wat de
website allemaal te bieden heeft, is lastig. Laat
je daar echter niet door weerhouden om eens
goed door de site te grasduinen. Wie zoekt,
kan hier namelijk pareltjes aan informatie
vinden.

Oproep
Op dit moment schrijft Rosanne alle stukken in
haar eentje. Een algemene verzamelsite over
buikdans vraagt echter ook om input van ande-
ren. Heb je zin om ook iets bij te dragen aan
de site? Wil je informatie delen? Wil je je eigen
visie over een onderwerp kenbaar maken?
Nieuwe artikelen, maar ook aanvullingen op
bestaande artikelen en ideeën voor nieuwe
stukken zijn van harte welkom. Reageer via de
website, het forum, of mail naar Rosanne zelf.

Linda de Poorter

http://www.allesoverbuikdansen.nl
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n Buikdans een isolatiedans? m
Je kunt het op vele websites van danseressen en leraressen lezen: buikdans is een
isolatiedans. Het ‘onafhankelijk van elkaar bewegen van diverse lichaamsdelen’ is daarbij het
devies. Ook lees je vaak dat je daarbij ‘spiergroepen gebruikt waarvan je het bestaan niet wist’,
dat je deze leert ‘beheersen’ en dat de ‘isolaties steeds groter worden’ naar mate je langer
danst. Laat ik dit alles nu ook ooit gedacht hebben…

Na 22 jaar ontelbare lessen te hebben gevolgd
bij vele docenten, na lang observeren van een
onafzienbare rij danseressen uit het Midden-
Oosten, Turkije en het Westen en na te heb-
ben geproefd van oosterse benaderingswijzen
van het lichaam (Tai Chi, Chi Qong, Healing
Tao) nam ik steeds meer afstand van deze
benaderingswijze.

Contact en doorstroming
Isoleren betekent letterlijk dat de verschillende
lichaamsdelen geen contact met elkaar heb-
ben. Laat het contact tussen de bewegende
delen van het lichaam nu juist voor de
buikdans essentieel zijn wil het aangenaam
zijn om naar te kijken. Of anders gezegd: het
ziet er gespannen uit en het roept een vreemd
gevoel op bij de toeschouwer als er door
stijfheid of geforceerd isoleren geen
energetische verbinding is tussen de
verschillende lichaamsdelen. Een hipdrop voelt
alleen prettig en ziet er alleen aangenaam uit
als je ziet en voelt dat de bewegende heup als
het ware verbonden is door een soort flow
(doorstroming) met de rest van het lichaam.

Het westerse oog heeft op enig ogenblik
gezien dat de buikdans wezenlijk verschilt van
de westerse dansen, maar heeft alleen de
isolatie gezien en niet die flow. De isolatie is
geïmiteerd met alleen oog voor de buitenkant.
In extremo is dit doorgevoerd door de Ameri-
kaanse danseressen van wie je ziet dat ze de
ene isolatie na de andere maken, vaak om de
isolatie zelf en niet om de emotie die achter de
isolatie zit. De emotie moet gevoeld worden in
het hele lichaam en niet enkel in de ‘isolatie’,
bijvoorbeeld de hipdrop of de schouderbewe-
ging. En dit maakt, hoe knap ook gedaan door
de toppers, dat de dans emotioneel ‘leeg’ is.
En dan hebben we het over de toppers. Heeft
de danseres niet de kunde om de isolaties
zonder stijfheid en aarding te maken, dan
krijgen we een opeenstapeling van houterige
isolaties die vaak slechts schaamte oproepen
bij de toeschouwer.

Onafhankelijk bewegen
Het onafhankelijk bewegen van de lichaams-
delen krijgt vanuit deze visie een andere
lading. Zonder contact en doorstroming is het
inderdaad een onafhankelijk bewegen. Maar

dit doet erg veel af aan de kwaliteit en de
impact van de buikdans, die mijns inziens pas
mooi wordt als er een zichtbare en voelbare
doorstroming is door het hele lichaam. Kijk
maar eens naar de danseressen uit de jaren
’40-’50, maar ook naar de weinige
overgebleven Egyptische sterren van nu.

Spiergroepen
Steeds meer kwam ik erachter dat om de
beweging mooi te maken de binnenste
spierlagen weinig werden gebruik. Dus dat het
kracht zetten ‘met diverse spiergroepen
waarvan je het bestaan niet wist’ (en dan
vooral de buitenste spiergroepen) juist
achterwege gelaten moest worden wilde de
beweging aan schoonheid winnen. Het werd
steeds meer mijn observatie dat het kracht
zetten met de buitenste spierlagen de
beweging juist lelijker maakte. Ook ontdekte ik
dat de psoas major en de iliacus (samen de
iliopsoas), de spieren die de lendenwervels via
het bekken inwendig met de benen verbinden,
veel bijdragen aan de ‘kracht van de zachtheid’
van de buikdans. Bij voldoende concentratie
en loslaten maak je er de mooiste kleine bewe-
gingen in flow mee. Die zorgen ervoor dat er,
omdat het concentratie op inwendige spieren
en inwendig weefsel betreft, zogenaamde
‘binnenlichamelijke’ bewegingen ontstaan.

Loslaten in plaats van beheersen!!!
Beheersen past volgens mij goed bij de
westerse cultuur. Beheersen houdt in de
westerse zienswijze in: ‘krampachtig onder
controle hebben’. En dit terwijl concentratie,
loslaten en in het moment zijn, de factoren zijn
die buikdans mooier kunnen maken. Het is ook
het verschil tussen het tonen van ‘kijk eens wat
ik kan’ (ego en spiergroepen beheersen) en
tonen van ‘kijk eens hoe mooi’ (het ego laten
gaan en het loslaten van de controle). Heel
vaak heb ik ervaren dat een westers publiek
danseressen die dansen volgens het ‘kijk eens
wat ik kan-principe’ vaker als goede danseres
beoordelen en dat een Arabisch publiek de
danseressen die dansen volgens het ‘kijk eens
hoe mooi-principe’ als een goede danseres
beoordelen. Vergelijk het ook maar met de
visie op ‘genieten’. Overal hoor en lees je dat
je vooral moet genieten en dit gebeurt zo
krampachtig dat ook dit weer wordt overheerst
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door beheersen, terwijl het echte genieten pas
komt nadat je losgelaten hebt. Zou het een
toeval zijn dat de danseressen die je zichtbaar
ziet genieten van hun dans misschien geheel
onbewust het loslaten hebben toegepast?

Steeds kleiner
Omdat het ons als westers persoon vaker
moeite kost om als het ware van binnen naar
buiten te dansen, zijn binnenlichamelijke
bewegingen vaker ‘moeilijk’ en wordt er sneller
toevlucht genomen tot buitenlichamelijke
bewegingen; je wilt die isolaties tenslotte laten
zien. Binnenlichamelijk dansen is minder
gemakkelijk aan te leren en geeft vaker
kleinere bewegingen. Binnenlichamelijk en
kleiner bewegen (isoleren maar met een flow)
vraagt dus meer ervaring, zodat de ervaren
danseressen die vaak een beter contact
hebben met hun lichaam, juist vaker kleinere

bewegingen gaan maken, die bovendien een
grote energetische power hebben. Dit vergroot
de ‘kracht’ van de danseres alleen maar. Kijk
maar eens naar het grote effect van bijvoor-
beeld de nauwelijks zichtbare schouderbewe-
ginkjes van Mona el Said. Het is dus precies
het tegengestelde van wat in de aanhef van dit
artikel staat, waarin ik de tekst van een aantal
sites aanhaal.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik buikdans
geen isolatiedans meer noem.

Peter Verzijl
(met dank aan Marieke van Beek en Sena voor
de opbouwende feedback)

Advertentie

TRANSDANCE WORKSHOP
by Valentina Lacmanovic

          WHEN: SATURDAY 28th and SUNDAY 29th of MAY 2011 14h-17h30

          WHERE: GlobalDanceLaB, Borgerstraat 112, Amsterdam

          HOW MUCH: € 80,- for both days

          HOW TO SUBSCRIBE: Contact Dunya, email: dunyaada@email.com

          MORE INFORMATION: www.buikdans.nl

Opgave i.v.m. de studio zo spoedig mogelijk!

http://valentinalacmanovic.tk www.azzuharah.com
www.myspace.com/valentinalacman

mailto:dunyaada@email.com
http://www.buikdans.nl
http://valentinalacmanovic.tk
http://www.azzuharah.com
http://www.myspace.com/valentinalacman
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 n Geslaagde Benelux-kampioenschappen 2011 m
Naast de Nederlandse Kampioenschappen in oktober organiseert IDO Holland ook jaarlijks
Benelux-kampioenschappen. Deze internationale wedstrijd vond dit jaar plaats op 20 maart en
trok veel belangstelling uit binnen- en buitenland. De danseressen, voornamelijk uit België en
Nederland, zorgden met hun enthousiasme en inzet voor een geslaagde wedstrijddag.
Danseres Stéphanie was ook van de partij en keek haar ogen uit.

Ruisende rokken, dichtklappende poederdozen
en een paar laatste oefenpassen begeleidden
zondagochtend 20 maart de Arabische muziek,
die bij Manders Dans Masters uit de luidspre-
kers klonk. In een verder nog compleet uitge-
storven Deurne hadden zich de danseressen
verzameld die deelnamen aan de Benelux-
kampioenschappen Bellydance. De opkomst
was goed: een stuk of twintig solodanseres-
sen, vijf groepen, twee kinderen, een formatie
en een stuk of wat duo's. De wedstrijd trok
relatief weinig Duitse deelneemsters,
misschien dat de afstand - Duitsland is en blijft
een groot land - daar een rol in heeft gespeeld.

Ruimtegebruik
De jury werd gevormd door de Belgische
danseres Saida, Marianne Kooren (Bellydance
Foundation) en Rachid Alexander. Een illuster
gezelschap, dat die dag voor professionele
beoordelingen zorgde. De jury lette onder
andere op de presentatie, de techniek en de
choreografie. De deelneemsters moesten niet
alleen goed kunnen dansen, maar de dans ook
kunnen overbrengen op het publiek. Ook het
ruimtegebruik werd beoordeeld. Attributen
leverden extra punten op; een aantal
deelneemsters maakte daarom gebruik van
een sluier of – in een enkel geval – Isiswings
en zills. Stokken werden bij deze editie niet
gebruikt, wel waagde een van de
deelnemende groepen, Passion of the Cobra
uit Oss, zich aan zwaarden.

Enthousiasme
De ochtend begon met een stukje voordansen
door de solisten, op muziek van de organisatie.
De jury kon zo een goed eerste beeld krijgen
van het niveau van de deelneemsters, en hoe
ze zich op voor hen onbekende muziek konden
inleven. Na deze eerste ronde volgde er een
waarbij ze op zelf meegebrachte muziek
mochten dansen. Hierbij viel heel wat moois te
aanschouwen, evenals bij de categorieën
'duo's adults' en 'groups'. Wat vooral ook
opviel waren de mooie kostuums die de
danseressen droegen: verzorgd, elegant en
kleurrijk. Voor sommigen was het ook een
sport elke ronde in een ander ensemble te
verschijnen, want het oog wilde natuurlijk ook
wat.

Aan de 2011-editie namen ook twee jonge
dames deel: Anouschka Cevaal en Renée
Lurkens. In de categorie 'children solo' dansten
ze de sterren van de hemel. Beiden met sluier,
op klassieke nummers. Hoewel ze alle twee
erg goed dansten kon er helaas maar één de
winnaar zijn. Anouschka ging aan het eind van
de dag met goud naar huis, Renée met zilver.

Loretta won bij de 'solo adults’ (foto © Mark Dang)

Dansvormen
Bij de categorie 'solo adults’ won – na een
intensieve strijd – de zestienjarige Loretta
Kleefstra. Ze opende de wedstrijd met een
klassieke dans, die zeer mooi en fijntjes werd
uitgevoerd. Haar tweede solo was op muziek
van “Tales of the Sahara” en begon met een
sluierstuk om daarna over te gaan in een trom-
melsolo. Hierbij smeedde ze haar buikdans-
technieken tot ingenieuze combinaties, die de
toeschouwers zeker vasthielden. Haar sluitstuk
van de dag vormde een baladi, waarmee ze
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iedereen liet zien vele buikdansvormen te
beheersen.

De Belgische dames Elke Wilssens en Hanne
Moors werden tweede en derde. Ook zij gaven
zeer goede optredens weg, al was de variatie
qua dansvormen bij hen wat minder. Bij de
duo's wonnen Agatha Alberghs en Nashwa
van Tuijl. Samen gaven ze een zeer
gevarieerd optreden, waarbij heel wat nieuwe
bewegingen voorbij kwamen. Door de variatie
en hun samenspel vormden ze zeker de beste
danseressen in de categorie ‘duo’s adults’.
Tweede werden Lianne Geurts en Cindy
Teunissen, derde werden Ashley van Amstel
en Angela Sleutel.

Formatie
Passion of the Cobra werd uiteindelijk eerste
bij de categorie 'groups'. Hoewel de muziek
van hun dans enigszins ‘tribal’ aandeed, waren
de witte kostuums weer meer klassiek, net als
hun choreografie. Deze groep van zeven
danseressen vormde samen een waar
schilderspalet aan bewegingen. Toch vormden
ze, door de stukken die vervolgens weer door
de hele groep werden gedanst, een mooi
geheel. Ze hadden duidelijk goed en lang
geoefend, waardoor de zwaarden waarmee ze
dansten als een natuurlijk onderdeel van hun
lichaam fungeerden. Raksa Gamila en Yohara
werden bij de categorie ‘groups’ tweede en
derde. Omdat Passion of the Cobra ook de
enige deelnemer was binnen de categorie
'formation', ontvingen ze ook daar de eerste
prijs voor. Deze choreografie werd door in
totaal negen danseressen gedanst. Heel veel
groter had de ‘formation’ ook niet moeten zijn,
want dan was de dansstudio te klein geweest.

Meer deelneemsters
Al met al was het een zeer geslaagd evene-
ment. De deelneemsters maakten er met
elkaar een gezellige dag van en de organisatie
had haar best gedaan om alles goed te laten
verlopen. Volgens Safira, die het evenement
samen met IDO Holland organiseert, trekken
de Benelux-kampioenschappen ook steeds
meer deelneemsters: “Ik zie ook deelneem-
sters terug die in een jaar tijd enorm zijn
gegroeid. Daar doen we het toch ook voor”.

Over het evenement kunnen weinig minpunten
worden gegeven, behalve dan dat er
misschien wel wat erg veel deelneemsters van

de categorie ‘solo adults’ naar de finale
doorgingen. Maar ach, voor die vijf euro entree
krijg je als toeschouwer of deelneemster (waar
blijven de mannelijke deelnemers?) wel veel
buikdans voor je geld!

Op 2 oktober vinden weer Nederlandse
Kampioenschappen plaats. Kijk voor meer
informatie op www.safirabellydance.com. Ook
publiek is van harte welkom!

Stéphanie

Advertentie

      www.orientalicious.nl

http://www.safirabellydance.com.
http://www.orientalicious.nl
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n Portret van Mira m
Mira (Mariëtte Konfino) uit Den Haag draait al een heel tijdje mee in het Nederlandse
buikdanswereldje en is niet iemand die graag op de voorgrond treedt. Een extra reden om haar
eens in het zonnetje te zetten.

Je vertelt een persoonlijk verhaal
Begin jaren ‘90 ben ik begonnen met buikdan-
sen. Van jongs af aan deed ik al aan klassiek
ballet en later deed ik aan volksdans. Eind
jaren ‘70 keek ik wekelijks naar Egyptische
films en dat waren hele grappige, soms nogal
amateuristische films met af en toe wat
buikdans. Ik had er niet zo’n hoge pet van op,
totdat ik in 1981 in Cairo was; toen was ik
helemaal verkocht, ook al heeft het een tijd
geduurd voor ik zelf lessen kon nemen. Pas
terug in Nederland, begin jaren ‘90, vond ik de
weg naar de Nederlandse docenten.

Met oriëntaalse muziek móet je in beweging
komen, de ritmes, melodieën, de instrumenten,
het zet aan tot dansen. De muziek vraagt om
expressie van dansers. Je kunt als danser
gebruik maken van de verschillende emoties
en lagen daarin. Wat mij boeit is de persoon-
lijke interpretatie en de vertaling van de muziek
door de danser(es) en het feit dat niet alleen
een beheersing van een goede techniek
belangrijk is. Het draait om wat je kunt zeggen
met beweging. De danseres vertelt met haar

dans een persoonlijk verhaal. Dat maakt elk
optreden weer een belevenis om naar te kijken
en voor mij boeiend om te blijven doen.

Alles wat indruk maakt kan inspireren
Mijn inspiratiebronnen zijn de klassieke Egyp-
tische danseressen maar ook dansers die nu
hier dansen. Mijn eerste heel dichtbij ervaring,
in Cairo in 1981, met buikdans blijft altijd nog
een inspiratie. Verder ook dansgezelschappen
uit binnen- en buitenland (Holland Dans
Festival, CaDans), en het Nederlands Dans
Theater, waar ik een grote fan van ben. Maar
ik heb ook andere bronnen van inspiratie. Zo is
de laatste productie van onze dansgroep
Banat Dahab (Al Raks Reframed) gemaakt in
samenwerking met Nicole Donkers, videofilm
kunstenares. Ik zag haar werk geëxposeerd en
ik was erg onder de indruk. Kijken en luisteren
naar kunst en eigenlijk alles wat indruk maakt
in je leven kan een inspiratiebron zijn. Dat wat
voor mij betekenis heeft, kan ik gebruiken in
mijn dansen. Authenticiteit en originaliteit zijn
voor mij ook belangrijk en als iets geloofwaar-
dig overkomt, dan boeit het en dan wil ik er wat
mee.

Minder verbazing
Twintig jaar geleden was het nog een heel
klein wereldje in Nederland. Nu zie je minder
verbazing; het is al gewoner geworden.
Iedereen heeft wel eens een buikdansoptreden
gezien of zelf lessen gevolgd. Het aanbod is
nu groot, er wordt veel georganiseerd aan
workshops, voorstellingen, feesten, reizen. Er
is ook veel informatie te vinden op het Internet
en er zijn echt veel optredende danseressen
en docenten bijgekomen. Er zijn meer
uitwisselingen en we zien nieuwe vormen met
een heel eigen karakter: de ATS, fusion en
dergelijke. Ik heb het idee dat de kennis en de
verdieping in de dans en het willen tillen van
de dans naar een hoger niveau nog bij een
klein groepje mensen ligt.

Transformatie van binnen
Ik investeer nu niet zo veel tijd meer als 15 jaar
of 10 jaar terug. Ik liep alles af en trad veel op,
onder andere als vaste danseres in een Turks
restaurant en op feesten en partijen. Optreden
in restaurants doe ik al een tijd niet meer, dat
vind ik ook wel leeftijdgebonden. Ik ben nu
heel selectief in het volgen van workshops en
het kiezen van gelegenheden om te dansen.
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Het bezig zijn met het creatieve proces van
dansen maken vind ik nu het leukst. Emoties
uit jezelf halen, de beleving van die emoties
omzetten en vertalen naar dans is spannend.
Ik zie het dansen als een weg die ik bewandel
en iedere keer dat ik terugkijk zie ik wat ik heb
bereikt, wat ik wil veranderen en wat ik wil
bijleren. Ik heb altijd weer een doel voor ogen.
Aan de buitenkant blijf ik hetzelfde, heb
dezelfde naam, maar van binnen vindt er een
transformatie plaats en het dansen helpt
daarbij als stepping stone naar het volgende.

De klassiek Egyptische dans heeft mijn
voorkeur. De Egyptische diva’s! De romantiek
maar ook de kleine nuances en subtiliteiten die
iedere danseres zo herkenbaar maken!
Egyptische folklore en Turkse buikdans vind ik
ook heel fijn om te dansen, de speelsheid, het
loslaten, het groepsgebeuren dat je in folklore
vindt, daar word ik vrolijk van.

Banat Dahab
In 1991 sloot ik mij aan bij de buikdansgroep
El Dayrah in Den Haag, daar zat onder andere
Zamira (José van den Berg) bij. In 1997 deed
ik mee met de eerste theaterproductie van
Yamina (Gerdien Schrijer) en daarna waren er
een paar leerlingen, die als klein groepje bij
elkaar bleven om met elkaar te dansen en
voorstellingen te maken. Inmiddels zijn dat vier
avondvullende programma’s geworden en nog
veel andere samenwerkingen van duo’s voor
allerlei gelegenheden. Zamira, Dinah en ik
waren de kern. Sinds twee jaar heet de
dansgroep ‘Banat Dahab’ (The Golden Girls)
en bestaat de groep uit Delayla, Dinah, Zamira
en mijzelf. Het doel van onze groep is de
oriëntaalse dans als kunstvorm ten volle
beleven en uitdragen en ermee experimen-
teren. We willen de buikdans stimuleren en
ontwikkelen. Wij dansen daarom ook
verschillende oriëntaalse dansstijlen en gaan
op zoek naar nieuwe invalshoeken. Naast de
inspiratie door de oriëntaalse muziek laten we
ons uitdagen door andere kunstvormen, zoals
poëzie, verhalen, zang, mime en filmbeelden.

Samenwerken en vertrouwen is belangrijk
Je leert elkaar goed kennen als je in een groep
danst, je leert veel van elkaar en met heel veel
plezier. Je deelt de liefde voor de dans, je
ontdekt met elkaar nieuwe dingen en als bonus
houd je ook een stel goede vriendinnen over.
Met een kleine investering krijg je veel terug.
Iedereen brengt kwaliteiten mee, ieder heeft
sterke en zwakke kanten. Van iemands sterke
kanten maken we gebruik en voor de zwakke
kanten bied je elkaar ondersteuning.

Wat nodig is om met elkaar een doel te berei-
ken is goed samenwerken, vertrouwen hebben
in elkaar, commitment en gelijkwaardigheid.
De input van iedereen is gelijk. Je moet
feedback kunnen geven en ontvangen, omdat
we elkaar ook aanspreken op het resultaat. We
brengen ideeën in en soms kan een idee een
keer niet bevallen; dan is het slikken, en vooral
flexibel blijven en ‘go with the flow’! Choreogra-
feren doen we allemaal, de ervaring leert dat
één of maximaal twee personen werken aan
een dans en pas als het af is kun je het
bespreken en bewerken met elkaar. Als we
voor een productie oefenen dan vragen we
een onafhankelijk persoon (wel iemand met
kennis en ervaring waar we veel vertrouwen in
hebben) van buiten de groep om feedback te
geven. Veel van de dansen zijn trouwens deels
gechoreografeerd en deels open voor
improvisatie.
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De reden om ook in onze groep te dansen is
dus het maken van een avondvullend program-
ma, geschikt voor een theater, en het maken
van producties waarin we ook contact maken
met mensen buiten de buikdans. Er komt veel
bij kijken. Niet alleen dansen instuderen, maar
het geheel moet kloppen; je moet een thema
hebben en een gezamenlijke visie van het
eindresultaat. Tijdens het proces ben je tegelijk
regisseur, danseres, choreograaf, pr-mens,
organisator, klusjesvrouw en van alles en nog
wat. Dat moet je dus een uitdaging vinden.

Goed lesgeven vraagt veel
Goed les geven vergt veel tijd en energie, een
grondige kennis, veel voorbereiding en veel
verantwoordelijkheden. Ik heb een drukke
fulltime baan en ben bang mezelf te
overbelasten. Af en toe val ik in voor Zamira
(José) en af en toe geef ik een cyclus van
lessen via een club, een organisatie, een ROC.
Dan is het voor mij te behappen. Ik verwijs
geïnteresseerden graag door naar een paar
goede docenten die wij gelukkig in Den Haag
hebben. Misschien komt het er nog wel eens
van dat ik meer les ga geven.

Lange weg naar erkenning
Veel dansliefhebbers in Nederland nemen de
buikdans nog niet serieus als een kunstvorm of
podiumkunst. Als voorbeeld: het Korzotheater
in Den Haag is na twee jaar verbouwing in
februari heropend met een feestelijke program-
mering. Voor de komende drie maanden zit het
tjokvol moderne dans, jazz, film, theater,
multimedia, wereldmuziek, dans uit India en
flamenco. De oriëntaalse dans komt in de
programmeringen niet voor en zo is het in de

programmeringen van bijna alle dansfestivals
in de grote steden. We hebben nog een weg te
gaan voordat er enige erkenning zal zijn dat
buikdans een serieuze dansvorm is.

Kruisbestuiving
Ik wil met de groep Banat Dahab door! Ik wil
graag verder werken aan de kruisbestuiving
tussen onze en andere kunstdisciplines. Ook
wil ik de mogelijkheden van dans en film
verder ontdekken en de samenwerking met
Nicole, die de films heeft gemaakt voor onze
laatste productie “Al Raks Reframed” op de
een of andere manier voortzetten.

"Al Raks Reframed" is een theaterproductie
met moderne videokunst en traditionele
buikdans. De samenwerking voor "Al Raks
Reframed" was voor ons allen een nieuwe
ervaring. Ik denk dat we dankzij het
samenbrengen van film (in een frame) en dans
(in een frame) en muziek (buiten het frame)
een extra dimensie hebben toegevoegd. De
film reflecteert iets van de innerlijke wereld die
de dans oproept en voor de ogen van de kijker
komt de danser voorbij en de filmbeelden
blijven even hangen. Met "Al Raks Reframed"
hebben we ook geprobeerd het oude
traditionele tot leven te brengen. Ik blijf me
concentreren op puur dans en blijf zoeken naar
verbindingen, uitwisseling en samenwerking.
We leven in een multimediaal tijdperk, alles
vloeit in elkaar over. De ideeën zijn
onuitputtelijk.

Peter Verzijl
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n Alles draait om liefde m
Eind 2010 kwam een unieke samenwerking tot stand in de voorstelling “Al Raks Reframed”,
waarin buikdans en videokunst met elkaar werden verweven. De beelden van visueel artiest
Nicole Donkers en de traditionele buikdans van de groep Banat Dahab verrasten de
toeschouwers en raakten een gevoelige snaar. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?
En wat maakt deze samenwerking tot een succes? Rosanne Pouw heeft tot haar grote spijt de
show niet gezien, maar interviewde wel Nicole Donkers en twee van de danseressen.

Het begin van de samenwerking
Op een koude wintermiddag ontmoet ik Zamira
(José) en Mira (Mariëtte), twee van de vier
danseressen die in Raks Reframed dansen.
Onder de naam Banat Danab maakten zij door
de jaren heen meerdere voorstellingen, vaak in
kleinere zalen in een intieme sfeer. Als groep
willen zij buikdansen optillen naar theater
niveau door voorstellingen te maken die
buikdans op een positieve en vernieuwende
manier neerzetten. Zo maakten zij eerder een
voorstelling waarbij zij Arabische gedichten
met buikdansen combineerden.

Nicole Donkers is een artiest die onder andere
met video en fotomateriaal werkt. Op de
expositie "Every day a video 2" in Rotterdam
was te zien hoe alledaagse bewegingen
bijzonder worden wanneer ze op film werden
vastgelegd. De tentoonstelling van Nicole
inspireerde de danseressen om video beelden
in een buikdansvoorstelling te gebruiken, wat
de aanleiding was voor een unieke
samenwerking. Video is een enigszins
afstandelijk medium, terwijl buikdans een
medium is waarbij je dicht bij je publiek kunt
komen. Het idee voor de voorstelling was
geboren, maar de vraag was hoe dans en
beeld samen één geheel kunnen vormen.

De combinatie tussen video en dans
Er zijn meerdere redenen waarom de twee
verschillende kunstdisciplines zo goed bij
elkaar passen. Nicole is opgegroeid in
Pakistan en Indonesië, waardoor zij een
andere kijk op cultuur heeft ontwikkeld. Wat
alledaags is in het ene land, kan een
vervreemd gevoel oproepen in een ander land.
Nicole: "Dans is een handeling waarbij emotie
centraal staat. Mijn videomateriaal gebruikt
eenvoudige handelingen om emoties op te
roepen. Zo versterken dans en video elkaar".
Een belangrijk element in de voorstelling is de
interactie tussen danseressen en video.

Buikdansen is een vorm waarin expliciet
emotie wordt uitgebeeld, terwijl de emoties die
videobeelden oproepen kunnen verschillen per
persoon. De danseressen begonnen met de
videobeelden van Nicole, die elk een sterke
emotie bevatten. Bijvoorbeeld een videobeeld

van een lelie die in een overdaad van water
verdrinkt. (Het filmpje is te zien YouTube:
www.youtube.com/watch?v=YOt7m2c6RoM ).
De balans vinden tussen de ondersteunende
rol van film en de dans was op zichzelf ook
een kunst.

Een ander voorbeeld hoe de videobeelden
verweven werden met dans is een projectie
van tulpen op de grond terwijl een danseres
danst op het klassieke nummer "Zeina". Daar-
bij is interactie te zien tussen de danseres en
de projectie. De dans en de videobeelden
gaan over een vorm van liefde, en er zijn
zoveel verschillende vormen van liefde dat dit
een spannend samenspel oplevert. Bijvoor-
beeld moederliefde, onbeantwoorde liefde of
verstikkende liefde.

Een tweede methode om video en dans met
elkaar te verbinden, was de kleurstellingen van

http://www.youtube.com/watch?v=YOt7m2c6RoM


Raqs wa Risala, nummer 21, mei 2011, blz. 16

de filmbeelden en de kostuums op elkaar af te
stemmen. Dit betekende dat de danseressen
tussen de verschillende nummers snel van
kostuum moesten wisselen. Door goed te
plannen kon elke danseres meerdere malen
van kostuum wisselen, terwijl de voorstelling
naadloos doorliep.

Voor alle artiesten was de voorstelling iets dat
zij naast hun dagelijkse werk en gezinsleven
deden. Daardoor duurde het langer dan
verwacht om de voorstelling te maken. Het
hele proces van het idee tot de uitvoering heeft
ongeveer een jaar geduurd. Het is mooi om te
zien hoe gedreven iedereen is om een voor-
stelling te maken waar veel werk in zit, naast
werk en privé-leven.

Klassieke film als inspiratie
De danseressen namen de klassieke films als
inspiratie. De muziek werd uitgezocht om
verschillende emoties te benadrukken. De
eenvoud van emotie was daarbij een
belangrijke leidraad. Het is ook belangrijk dat
de kostuums en de dans met elkaar kloppen.
Zamira: "We keerden terug naar het verleden,
zodat we met de dans terug naar de basis
konden". De uitgekozen muziek werd gedeeld
met Nicole, zodat samen gekeken kon worden
naar de sfeer en emotie die de muziek teweeg
bracht. De videobeelden ontlokken niet alleen
emoties en gevoelens bij de toeschouwer,
maar ook bij de danseressen. Deze emoties
vormden de basis voor de voorstelling.

Voorbereiding
Het project was een uitdaging: de danseressen
zijn afkomstig uit verschillende delen van
Nederland, één van de danseressen komt zelfs
uit België! De voorbereiding vond daarom
grotendeel afzonderlijk plaats. Bovendien was
het lastig om data te prikken om te oefenen
vanwege de verschillende woonplaatsen. Maar
op het moment dat alle elementen werden

samengevoegd, viel alles op zijn plek en
ontstond een unieke mix. De muziek en
onderliggende emoties hadden de artiesten
samen bekeken en daarmee konden dans en
video verder worden ontwikkeld. De groep had
twee dagen in het theater om de technische
mogelijkheden uit te werken. Gelukkig werkt
het theater dat ze hiervoor benadert hadden
vaker met projecties, waardoor de technicus
kon meedenken.

De show bestond uit meerdere solo’s, duetten
en groepsdansen. Daarnaast was er ook veel
te organiseren en te regelen. Zonder hulp van
de vele vrijwilligers was de show er niet
gekomen, en de artiesten zijn dan ook zeer
dankbaar voor de input van iedereen die
meegeholpen heeft. Doordat de voorstelling
geen regisseur had, moest onderling
consensus gezocht worden, wat tijd kost.

Coach Marjan Heijman speelde ook een
belangrijke rol. Mira: "Zij kijkt naar de grote
lijnen, wat we willen vertellen. Als danseres zie
je dat minder, omdat je zelf midden in het
proces zit. We hebben vaker met haar gewerkt
en haar inbreng bracht ons steeds een stapje
verder".

De belichting en projecties werden grotendeels
door Nicole uitgevoerd in samenwerking met
de technicus in het theater. Een geluidstechni-
cus maakte een mastertape met alle muziek,
waardoor het mogelijk werd projectie en
muziek precies op elkaar af te stemmen.
Nicole: "Gelukkig hadden we een heel goede
technicus. Tijdens de voorstelling had hij
precies in de gaten welke muziek waar hoorde,
waardoor hij snel reageerde als er iets niet
ging zoals gepland".

De voorstelling
Video vereist een donkere ruimte om het beeld
goed te kunnen zien, terwijl buikdans vaak
wordt uitgevoerd in settings waarbij contact
met het publiek belangrijk is, zoals restaurants,
op bruiloften en tijdens verjaardagsfeesten.
Daardoor was het spannend om te zien hoe
het publiek zou reageren op de setting in het
theater, waarbij meer afstand is tussen de
artiesten en het publiek. Het publiek was
grotendeels afkomstig uit de hoeken van de
twee disciplines die werden samengevoegd,
de (buik)danswereld en de kunstwereld. Dit
leverde een positieve cultuurshock op voor
beide kanten.

De eerste avond was het publiek heel stil en
gefocust. Op de tweede avond was het publiek
uitbundiger en klapte regelmatig mee. Nicole:
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"Een Egyptische man was zo enthousiast dat
hij na een deel met alleen film luidkeels
'Bravo!' riep. Dat is een prachtig compliment,
dat iemand zo wordt geraakt".

Bezoekers vertelden dat zij de voorstelling
anders ervoeren dan een 'gewone' buikdans-
voorstelling. Op een podium komt buikdans
anders over dan in een optreden waarbij de
danseres tussen het publiek staat. Ook kregen
de danseressen complimenten omdat zij de
Egyptische buikdansvormen zo authentiek
hadden neergezet.

Met de voorstelling hebben de Banat Dahab
een grote variatie aan buikdansstijlen laten
zien. Het publiek heeft zich geen moment
verveeld, terwijl er ook stukken waren waarbij
er niemand op het podium stond. Het was een
uitdaging voor de danseressen om zo met
beelden en filmmateriaal te werken, zoals het
voor Nicole ook een uitdaging was om haar
videomateriaal met dans te verweven. De
verbindende factor en het centrale thema was
liefde.

Tips voor de toekomst
Terugkijkend op de voorstelling zijn de
artiesten zeer tevreden met het resultaat. De
danseressen hebben bewondering voor Nicole
en de samenwerking voor de voorstelling.
Mira: "Als vervolg zouden we de show graag
nog een keer in Antwerpen of Rotterdam willen
laten zien. Als je bezig bent met de
voorbereidingen kun je stapelgek worden van
alle dingen die er moeten gebeuren, maar
tegelijkertijd is de weg naar de voorstelling toe
ontzettend leuk om samen mee te maken".
Nicole was ook zeer onder de indruk van de

danseressen, hoe zij het creatieve proces
beleefd hebben en dat zij het ondanks de
verschillende woonplaatsen toch voor elkaar
kregen om regelmatig samen te oefenen.

Op de vraag welk advies de danseressen mee
willen geven aan artiesten die een dergelijk
project willen ondernemen, zeggen zij: "Maak
een mastertape en een draaiboek, zodat video
en geluid gelijk lopen. Een goede technicus en
een theater dat met je meedenkt, zijn ook
belangrijk, vooral als het belangrijk is dat
beeld, geluid en licht goed op elkaar zijn
afgestemd. Zoek de synergie en de verschillen
tussen de verschillende media om tot een
productie te komen waarbij het resultaat meer
is dan de som der delen”.

Rosanne Pouw
(Foto’s © Nicole Donkers)
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n Asmahan in Amsterdam m

Op 26 maart organiseerden de Oriëntal Princesses een dansshow in het Amsterdamse Podium
Mozaïek. Linda de Poorter ging erheen en schreef voor ons deze impressie.

De galashow van 26 maart draait om twee
sterren van wie ik beide nog nooit gehoord
heb: Asmahan en The Black Lion. De
Argentijnse Asmahan is een van de weinige
buitenlandse danseressen die het in Cairo
heeft gemaakt. In 1992 kreeg ze een aanbod
om in een van de hotels in de Sinai te dansen.
Sindsdien is ze opgeklommen naar de vijfster-
renhotels in Cairo. Haar dansstijl is modern
Egyptisch. The Black Lion is afkomstig uit
Senegal. Ook hij kan bogen op een jarenlange
danservaring. Hij is gespecialiseerd in
Afrikaanse en moderne dans, die hij mengt
met theatrale elementen.

Het concept galashow heeft bij mij de laatste
tijd een negatieve bijsmaak gekregen door
onhandige en prestigieuze organisatie-items:
programma’s die te laat beginnen en uren
uitlopen, accommodaties die het vooral van
hun dure naam moeten hebben, maar minder
geschikt zijn voor een dansvoorstelling, en
ellenlange voorprogramma’s die me zo
uitgeblust achterlieten, dat ik de uiteindelijke
show niet meer goed op me in kon laten
werken.

Superlocatie
Deze gala-avond stak daar positief bij af. Hij
begon op tijd, er waren geen vertragingen
tijdens het programma, de locatie was echt
super, een intieme zaal met een podium van
mooie afmetingen en een aan 3 kanten
oplopende tribune, en de focus lag op de show
zelf, niet op allerlei nevenprogramma’s.

Het enige wat ik nog miste, was een
gevarieerd en sterk voorprogramma. Het
programma was redelijk eenzijdig, met de
nadruk op de moderne Cairo-stijl. Alle dansen
waren gechoreografeerd, het grootste deel
door Amira Ates zelf. Hoewel Amira een goede
choreografe is, sluipt er bij mij na een aantal
dansen een gevoel van eentonigheid in. De
dansen gaan veel op elkaar lijken en ik mis de
eigen expressie van de danseressen. Beide
euvels hadden voorkomen kunnen worden
door de danseressen hun eigen dans te laten
ontwikkelen.

Erg mooi en verrassend anders vond ik de
Arabo-Andalusische dans, een hoofse en
elegante, zelfs een beetje zoete dans met
kleurrijke doekjes.

Kracht
De Black Lion heeft een goddelijk lichaam. Zijn
kostuums zijn prachtig. En hij maakt krachtige,
mooie Afrikaanse bewegingen met zo’n
intensiteit en passie dat die me mijn lippen
doen aflikken en die me het verlangen geven
op het podium te springen en mee te doen.
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De kracht van zijn dansen maakt een soort van
oergevoel en hebberigheid bij me los. Solo-
dansen krijgen we van hem niet te zien. Wel

duetten, waarbij hij in staat is de oervrouw in
iedere danseres naar boven te halen. Vrouwen
worden vamps of prinsesjes en dansen met
een grenzeloze passie als ze samen met de
Black Lion op het podium staan. Zo wordt hij
een geweldig levend decorstuk, een die zijn
evenbeeld niet kent.

Franjes
Bij binnenkomst van Asmahan moet ik even
met mijn ogen knipperen. Haar haren zijn aan
de voorkant wit en aan de achterkant zwart,
waardoor ze mij doet denken aan een Indiaan-
se medicijnvrouw. Ze draagt extravagante
kostuums met veel franjes die erg de aandacht
trekken en soms op suggestieve plaatsen zo
doorschijnend zijn dat zelfs ik als vrouw ernaar
ga zitten staren (heeft ze zich daar nou wel of
niet geschoren?). Hoewel algemeen bekend is
dat een deel van het publiek niet afkomt op de
danskwaliteiten van buikdanseressen, vond ik
het toch wel shockerend om te zien dat hier
marketingtechnisch zó op wordt ingesprongen.

De dans van Asmahan is krachtig en wild, met
sterke bewegingen en veel dynamiek. Ze heeft
een goede techniek en weet de aandacht van
het publiek te vangen en vast te houden,
ondanks de stevige concurrentie van haar
kostuums. Toch mis ik wel een stukje rust in
haar dans. Zoals dat in Egypte eigen is, wisselt
ook Asmahan na iedere dans van kostuum,
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een euvel dat ze opvangt door filmpjes af te
spelen van de hoogtepunten uit haar carrière.
Bescheidenheid is hier ver te zoeken, maar zo
krijg ik toch een beeld van het leven van de
danseres die mij in vervoering heeft gebracht.

Ook Asmahan laat zich van haar beste kant
zien als ze ter afsluiting een duet met de Black

Lion danst. Het wordt een woeste dans vol
oerkracht, lust en passie tussen het manne-
lijke en het vrouwelijke. Een magisch spektakel
waar een energie vanaf spat die om een
vervolg vraagt.

Linda de Poorter
(Foto’s © Ronnos)

Advertentie

Workshop Klassiek Egyptisch
met Dunya (25 jaar ervaring)

in Amsterdam

Zaterdag 14 Mei, 13.30 - 16.30 uur
Niveau: half gevorderd /gevorderd

Op 14 mei dansen we op de muziek “Alf
Leyla wi Leyla” ven de CD Jahlila’s Raks
Sharki 3 (oorspronkelijk van Oum Kalthoum).

We doen dit d.m.v. een deelchoreografie
waarbinnen ruimte is om zelf de muziek
individueel in te vullen.

Er zal veel aandacht worden besteed aan
stijl, techniek, armen, handen, expressie en
ruimtegebruik.

Adres: Global DanceLab, Borgerstraat 112
Prijs: € 45,-
Email: dunyaada@email.com
Website: www.buikdans.nl

Opgave i.v.m. de studio zo spoedig mogelijk!

mailto:dunyaada@email.com
http://www.buikdans.nl
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n Gedachten rondom hedendaagse buikdans m
Op 3 april heb ik me weer eens heerlijk laten onderdompelen in een goede buikdansshow. Een
feestelijke, kleurige, gevarieerde show, op een zonnige dag in het hartje van Utrecht. Het plan
om daar een uitgebreide recensie over te schrijven heb ik na lang wikken en wegen laten
vallen. In plaats van op slakken zout te leggen, deel ik liever de gedachten die mij naar
aanleiding van deze middag invielen. Over de stand van de buikdans in de Lage Landen. Was
het in het verleden lastig om als buikdanseres serieus genomen te worden, nu is dat nog
moeilijker door het in toenemende mate verwende publiek.

Danseressen Arya en Kyria hadden het idee
opgevat om een show te creëren met dansers
en danseressen uit de wijde omgeving van
Utrecht; vandaar RonDom Buikdans.
Zodoende hebben we naast van Arya en Kyria
zelf kunnen genieten van Farouq, Gunesh,
Hadyr, Leana & Group Arabesque (Sharareh
Farmani, Eva Toth, Zhila Poude, Debby
Smedes, Nathalie Kliphuis, Mejgan Jelani,
Carolien van de Berg en Arianne Pierik), Leila,
het trio Levania, Maaike Prüst, Mirjam Cats,
Nargis, Nour, Tjarda en de Regiogroep Utrecht
voor deze gelegenheid bestaande uit Roos
Belinfante, Isandria, Hadyr, Gunesh en Kyria.

Zo zagen we Turkse buikdans, tribal-fusion,
veel andere fusion, Amerikaanse cabaret
bellydance, baladi, klassiek Egyptisch en
meer, in totaal maar liefst zeventien optredens.
De Russisch componist Nikolaj Rimski-
Korsakov (1844-1908) was onverwacht goed
vertegenwoordigd met twee uitvoeringen van
zijn symfonische suite Shéhérazade: Leana
zette een degelijk solo-optreden neer met een
Arabische interpretatie en orkestratie van de
suite en Noor en Farouq zorgden voor het
hoogtepunt van de middag met hun duet op
een klassieke uitvoering. En hiermee begint
mijn eigenlijke verhaal.

Oriëntalistisch fantasie ballet
Bij het zien van het "Oriëntalistisch fantasie
ballet" van Farouq en Noor bleef ik verwachten
Farouq een enorme sprong à la Rudolph
Nureyev te zien maken, ondanks dat mijn
verstand mij vertelde dat die sprong niet zou
komen. Hoewel ik erg onder de indruk was van
de dans die ik zag, bleef de associatie met
klassiek ballet me parten spelen, door de dans
zelf en door de titel die de dansers aan hun
optreden hadden meegegeven. Die riepen
verwachtingen op. En dat is volgens mij een
reden waarom buikdansprofessionals voorzich-
tig moeten zijn met het incorporeren van niet-
buikdans elementen in hun choreografie.

Het echte werk
Veel ervaren dansers en danseressen
verleggen graag hun grenzen, onder andere

door andere dansvormen te verkennen en die
met buikdans te combineren. Zeker als het
dansvormen zijn die bij dansprofessionals en
bij het grotere publiek een hogere status
hebben dan buikdans, zou zo'n experiment
een gunstige uitwerking kunnen hebben op
onze reputatie. Denk bijvoorbeeld aan de lof
die Sanne Croese oogstte bij de jury van
Holland's got Talent (hoewel haar buikdans
niet bepaald top of the bill was). Je moet die
andere dansvorm dan wel beheersen. (Noor is
naast buikdansers ook ballerina.) Zo niet, dan
kan het averechts werken, want zeggen dat je
buikdans combineert met bijvoorbeeld
flamenco roept bij je publiek onherroepelijk
beelden op van 'the real thing', En die beelden
moet je dan tegenop boksen.

En als je buikdans gaat mengen met hiphop of
moderne dans kan het niet anders dan dat je
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bij je publiek associaties oproept met die
tientallen, misschien zelfs honderden getalen-
teerde jonge dansers en danseressen die
wekelijks en geheel gratis het televisiescherm
vullen. Het niveau van die dansers is hoog. Of
het nu gaat om hiphop, klassiek ballet, moder-
ne dans of wat dan ook, zelfs de dansers die
tijdens de audities worden afgewezen zijn over
het algemeen goed. Dat is het niveau dat je
minstens moet hebben om als fusion danser
serieus genomen te worden, in alle disciplines
die je zegt in je dans te combineren. Zo goed
moet je dus ook zijn, wil je publiek dat speciaal
naar het theater is gekomen en heeft betaald
om jou te zien dansen, niet teleurstellen.

Danser of choreograaf
Niet alleen het niveau van de dans, maar ook
het niveau van de choreografie moet hoog zijn,
Daarover heb ik in nummer 16 van Raqs wa
Risala al eens geschreven naar aanleiding van
het boek "The Art of Making Dances" van Doris
Humphrey. Ik moest er die zondag opnieuw
aan denken, net als thuis bij het zien van
filmpjes van de Bellydance Superstars. Het
maken van een theaterwaardige choreografie
is niet voor iedereen weggelegd. Choreografie
is een vak apart. Een dans die solo kan
worden uitgevoerd, maar ook door een groep
van 3 tot 6 dansers, wat zegt dat over het
niveau van de choreografie? Ik heb echt
genoten van de dans van de Utrechtse
Regiogroep, daarnet nog van het filmpje op

www.youtube.com/watch?v=VkrBZ0a0jeU
maar heb je wel eens gekeken naar
"America's Best Dance Crew" op MTV ( zie
http://tinyurl.com/6aztfhb )? Of naar de,
overigens lang niet altijd even geslaagde,
choreografieën van “The Ultimate Dance
Battle” op RTL5 ( zie:
www.rtl.nl/shows/theultimatedancebattle )?

Doen waar we goed in zijn
Laat het duidelijk zijn dat ik beslist niets heb
tegen experimenteren en combineren met
oriëntaalse dans. Ik doe dat zelf ook en geniet
van alles wat daaruit voortkomt. Ook alle
feesten en voorstellingen van amateurs en
professionals vind ik geweldig om bij te zijn,
maar ik heb het hier niet over wat die selecte
groep liefhebbers van de dans en familie en
fans van individuele dansers en danseressen
van ons vinden, maar over de mening van het
grote publiek.

Laten we ons blijven ontwikkelen en onder-
scheiden in waar juist wij gespecialiseerd en
goed in zijn: buikdans. En vooral niet doen,
waar wij ons zelf zo aan ergeren bij het zien
van de zoveelste buikdansscène in een film of
tv-serie.

Judith Scheepstra
(Foto’s © Ronnos)

http://www.youtube.com/watch?v=VkrBZ0a0jeU
http://tinyurl.com/6aztfhb
http://www.rtl.nl/shows/theultimatedancebattle
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n Agenda m

Toetanchamon komt naar Brussel

Start: Woensdag 20 april 2011
Einde: Zondag 6 november 2011
Locatie: Brussels Expo, Brussel
Kosten: € 16
Website: http://kingtutbrussels.be

De succesvolle reizende tentoonstelling
"Tutankhamun, his tomb and his treasures" doet dit
jaar Brussel aan. Vanaf 20 april is de tentoonstelling
in Brussels Expo te bezichtigen. Een must voor
iedereen die geïnteresseerd is in Egypte.

Istanbul Gypsy and Oriëntale Festival

Start: Woensdag 4 mei 2011
Einde: Maandag 9 mei 2011
Locatie: Istanbul, Turkije
Website: http://istanbulgypsyfestival.com

This year we will be organising our 3rd workshop in
Istanbul for 04 - 09 May 2011. After succesful
workshops we organised in Hidrellez Festival May
2010 and Dec 2010 for one week; we decided to
continue our workshops regularly in the same dates
every year. Participants & visitors from all over the
world will join our workshops and we hope that they
will learn the technique of Turkish Style and practice
what they learned while meeting different dancers
from different nations. 5th of May 2011 will be the
evening of the Hidrellez Festival and all together
with our student we will enjoy the evening of this
special evening with gypsy music in Ahirkapi.

ATS en Fusion workshops voor (half-)

gevorderden

Start: Zaterdag 7 mei 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 7 mei 2011 om 16:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 25
Website: www.maya-acid.com

Tribal en fusion workshopserie. Alle workshops zijn
ook los van elkaar te volgen. In totaal 7 zaterdagen
van Januari t/m Juli 2011. Maximaal 16 deelnemers
per workshop!!

Arabian Wellbeing Day

Start: Zondag 8 mei 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 8 mei 2011 om 16:00 uur
Locatie: Hammam Amsterdam

Kosten: € 65
Website: www.arganhouse.nl

Arganhouse Arabian Wellbeing day: met Bedoeien
tribal dans met Arabisch stressrelease
methode.Hammam arrangement met
Lichaamsscrub en rasshoulpakking en zuivere
olijfbehandeling treatment.Met gebruik van
Hammam en sauna.Mintthee en fruit inbegrepen.
Moederdagactie!!!Bij inschrijving en betaling voor 1
mei 10 euro korting.

Workshops Egyptische buikdans

Start: Zaterdag 14 mei 2011 om 10:00 uur
Einde: Zaterdag 14 mei 2011 om 14:00 uur
Locatie: Bewegingstudio Thalissa in Swalmen
Kosten: € 25

14 mei is de Wereld buikdansdag. Ter gelegenheid
van deze bijzondere dag organiseert Thalissa uit
Limburg twee boeiende en leuke workshops. Baladi
solo is een improvisatie dans die jouw innerlijke
schoonheid naar voren brengt. Trommel solo is een
energetische dans die vooral heel leuk is om te
doen. Beiden dansen leren we in een opbouwend
tempo zodat je alles goed kan volgen. De
workshops zijn met inbegrip van gezonde hapjes en
kruidenthee. De helft van deze inkomsten uit deze
workshops gaan naar twee goede doelen:
Dierenbescherming Nederland en opvangcentrum
van straatkinderen in Belgrado. Meld je snel aan
want vol is vol. Voor meer info kun je gerust een e-
mail sturen naar Thalissa: thalissa09@kpnmail.nl Ik
groet je vriendelijk, Thalissa

Workshop Klassiek Egyptisch met Dunya in

Amsterdam

Start: Zaterdag 14 mei 2011 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 14 mei 2011 om 16:30 uur
Locatie: Global DanceLab, Borgerstraat 112,
Amsterdam
Kosten: € 45
Website: www.buikdans.nl

Niveau: half gev /gev Vanmiddag dansen we op de
muziek Alf Leyla wa Leyla ven de CD Jahlila´’s
Raks Sharki 3 (oorspronkelijk van Oum Kalthoum).
We doen dit d.m.v. een deelchoreografie waar
binnen ruimte is om zelf de muziek individueel in te
vullen. Er zal veel aandacht worden besteed aan
stijl, techniek, armen, handen, expressie en
ruimtegebruik. Email: dunyaada@email.com

http://kingtutbrussels.be
http://istanbulgypsyfestival.com
http://www.maya-acid.com
http://www.arganhouse.nl
mailto:thalissa09@kpnmail.nl
http://www.buikdans.nl
mailto:dunyaada@email.com
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Passie voor Perfektie

Start: Maandag 16 mei 2011
Einde: Maandag 13 juni 2011
Locatie: Amsterdam, Hek Oosterpark-
Linnaeusstraat, 100 meter vanaf het
TropenMuseum
Website: www.webshots.com/user/ronhey

7 Vitrinekasten met 7 Kleurenfotos (Posterformaat)
van Aisa Lafour en haar dansgroep waarvan
Winnares 1e prijs Solo Gevorderden Shimmy Shake
Crossover Competition 2011, Barbara Renfurm,
gefotografeerd door Ronnos, sinds Aisa's 1st
International Oriëntalicious Bellydance Congress
Juni 2010 Amsterdam; dit ivm het vervolg daarop,
het a.s. Oriëntalicious en Shimmy Shake Bellydance
Festival 2011 in oa Mirror & Het Tropen Theater. Zie
ook www.oriëntalicious.nl, www.aisalafour.com en
www.liteside.nl, YouTube.com (in SEARCH-knop
aldaar intoetsen: TheRonnos).

Workshop "The beauty and the Beat" met

Harlemin

Start: Zondag 22 mei 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 22 mei 2011 om 14:00 uur
Locatie: Hellevoetsluis
Kosten: € 40,00
Website: www.harlemin.com

Harlemin biedt in deze workshop een choreografie
aan op de muziek van Yaser Akpence (drumsolo).
Het is een 60-40 verhouding, d.w.z. dat er voor 60%
een choreografie aangeleerd wordt. De andere 40%
staat niet vast. Dit deel leer je door de muziek te
interpreteren en je inspiratie om te zetten in
improvisatie. Een uitdagende, up-tempo drumsolo
workshop die inspireert! Voor aanmeldingen kunt u
de flyer downloaden op [www.harlemin.com]

Egyptische buikdans en je innerlijke schoonheid

Start: Zondag 22 mei 2011 om 12:00 uur
Einde: Zondag 22 mei 2011 om 15:00 uur
Locatie: Heerlen
Kosten: € 45
Website: www.praktijk-usha.nl

Op 22 mei organiseert praktijk USHA een unieke
workshop in Limburg: "Egyptische buikdans en je
innerlijke schoonheid" Met Sabouschka
Zoumouroda Dans vanuit je eigen innerlijke impuls,
zonder opgelegde passen en technieken. We doen
dit met vrouwen onder elkaar, zonder spiegels en in
een kring. Geniet van oosterse klanken en laat je
gedachten los. Kijk voor meer informatie op
[www.praktijk-usha.nl]

Sluiers

Start: Zondag 22 mei 2011 om 13:30 uur
Einde: Zondag 22 mei 2011 om 16:30 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20 Amsterdam
Kosten: € 30
Website: www.buikdanslesamsterdam.nl

Jeanine Korrelboom geeft de workshop. Met sluiers
kun je spannend dansen door je in- en uit te
pakken, maar je kunt ook veel zwier aan je dans
geven door de sluier te laten draaien. Ook kun je
met je sluier bepaalde bewegingen accentueren.

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!!

Tribal Fusion Bellydance door Joyce

Start: Zaterdag 28 mei 2011
Einde: Zaterdag 28 mei 2011
Locatie: Omar Smids dance center Leeuwarden
Kosten: € 35
Website: www.lalisa.nl

Joyce leert je enkele basisstappen en specifieke
technieken van de Tribal Fusion bellydance. De
workshop begint met een dynamische op yoga
gebaseerde workout. Neem een (yoga)matje en
`stille`heupsjaal mee

Transdance Workshop

Start: Zaterdag 28 mei 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 29 mei 2011 om 17:30 uur
Locatie: GlobalDanceLaB, Borgerstraat 112,
Amsterdam
Kosten: € 80
Website: www.buikdans.nl

Twee dagen workshop door Valentina Lacmanovic
Contact Dunya, email: dunyaada@email.com

Workshop Vertaal de muziek met je lichaam

Start: Zondag 29 mei 2011 om 13:00 uur
Einde: Zondag 29 mei 2011 om 16:00 uur
Locatie: Midushi, Roggestraat 44 Apeldoorn

http://www.webshots.com/user/ronhey
http://www.aisalafour.com
http://www.liteside.nl
http://www.harlemin.com
http://www.harlemin.com
http://www.praktijk-usha.nl
http://www.praktijk-usha.nl
http://www.buikdanslesamsterdam.nl
http://www.tjarda.nu
http://www.lalisa.nl
http://www.buikdans.nl
mailto:dunyaada@email.com
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Kosten: € 35
Website: www.farouq.nl

Workshop muziekinterpretatie met Farouq

ATS en Fusion workshops voor (half-)

gevorderden

Start: Zaterdag 4 juni 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 4 juni 2011 om 16:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 25

Tribal en fusion workshopserie. Alle workshops zijn
ook los van elkaar te volgen. In totaal 7 zaterdagen
van januari t/m juli 2011. Maximaal 16 deelnemers
per workshop!!

Workshop Klassieke Filmdans

Start: Zaterdag 4 juni 2011 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 4 juni 2011 om 17:00 uur
Locatie: Alleman, In den Bloeienden Wijngaardt 1,
Amstelveen
Kosten: € 35
Website: www.farouq.nl

Workshop Klassieke Filmdans met Farouq bij
Madame Baba.

Oriënt 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
Website: www.oriëntaalscentrum.nl

Belly Dance Stage Make-up

Start: Zondag 5 juni 2011
Einde: Zondag 5 juni 2011
Locatie: Saray / Amsterdam
Kosten: € 35,00
Website: www.bellydancesaray.nl

"Belly Dance Stage Make-up" Workshop met Linda-
Dilara In de workshop leer je hoe je jezelf goed kunt
opmaken voor een buikdansoptreden. Op het
podium in de spotlights staan vraagt om een andere
make-up dan je normaal gewend bent. Je leert wat
de effecten zijn in deze situatie en een reeks fijne
kneepjes uit het vak om een prima resultaat te
bereiken. Je gezichtsexpressie en make-up zijn
nauw met elkaar verbonden en natuurlijk heel
belangrijk voor je uitstraling.

Oriëntalicious Shimmy Shake Festival 2011

Start: Vrijdag 10 juni 2011 om 17:00 uur
Einde: Zondag 12 juni 2011 om 20:00 uur
Locatie: Amsterdam
Website: www.oriëntalicious.nl

Aisa Lafour and LiteSide are very proud to present
to you: Oriëntalicious/Shimmy Shake Festival 2011!
This year Oriëntalicious and Shimmy Shake put
their force together to organize this event for you!
"Oriëntalicious" stays for the best of Oriëntal dance
and "Shimmy Shake" for Crossover bellydance!
Tickets for the galashow, workshops, openingparty
and package deals are now available! Workshops,
parties, open stage performances, galashow, live
music, bazar, movies & debate!

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!!

Oriëntaalse voorstelling Feniks van de Zon

Start: Zaterdag 25 juni 2011
Einde: Zaterdag 25 juni 2011
Locatie: OUTheater Groningen
Website: www.artofbellydance.nl

Een oriëntaalse dansvoorstelling in het teken van
het oosterse sprookje over de Feniks. Het
mythische verhaal wordt uitgebeeld door origineel
Egyptische dansen in prachtige kostuums
ondersteund door figuranten en live muziek! Alle
dansen worden uitgevoerd door Group Arabesque
onder leiding van regisseur en choreograaf Leana.

Workshop buikdans Lochem

Start: Zondag 26 juni 2011 om 13:30 uur
Einde: Zondag 26 juni 2011 om 16:30 uur
Locatie: Jansstheater in Lochem
Kosten: € 30
Website: www.buikdanslesamsterdam.nl

Jeanine Korrelboom geeft de workshop. Een hele
middag dansen, zowel voor gevorderden als voor
beginners. Het programma wordt aangepast aan de
wensen die de deelnemers hebben.

http://www.farouq.nl
http://www.farouq.nl
http://www.bellydancesaray.nl
http://www.tjarda.nu
http://www.artofbellydance.nl
http://www.buikdanslesamsterdam.nl
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'Arabic Cabaret' - Expression

Start: Zondag 26 juni 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 26 juni 2011 om 17:00 uur
Locatie: Saray - Amsterdam
Kosten: € 40,00
Website: www.bellydancesaray.nl

Wat doe je op het podium tijdens een buikdans-
optreden? Mooi dansen natuurlijk, maar met bewust
gebruik van ogen, mimiek, houding, positie,
dynamiek en subtiliteit en andere elementen kun je
het publiek echt helemaal in je ban brengen. Leer
geraffineerd te zijn! Deze workshop werd in januari
bij Saray een eerste keer gegeven en uitstekend
gewaardeerd. Gebaseerd op haar schat aan
ervaringen en kennis bracht Anusch met
enthousiasme en een dosis humor het thema
expressie overtuigend over op de deelnemers. Alle
reden voor een uitgebreidere herhaling.

ATS en Fusion workshops voor (half-)

gevorderden

Start: Zaterdag 2 juli 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 2 juli 2011 om 16:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 25
Website: www.maya-acid.com

Tribal en fusion workshopserie. Alle workshops zijn
ook los van elkaar te volgen. In totaal 7 zaterdagen
van januari t/m juli 2011. Maximaal 16 deelnemers
per workshop!!

Zomerworkshops klassiek Egyptische dans en

zigeunerdans

Start: Maandag 4 juli 2011
Einde: Vrijdag 8 juli 2011
Locatie: danscentrum utrecht
Kosten: € 25
Website: http://shaia.nl/zomerworkshops.html

Choreoworkshops klassiek Egyptische dans en
zigeunerdans door Fidance in samenwerking met
Shaia

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!!

Kennismaking met buikdans: een

introductieworkshop

Start: Vrijdag 8 juli 2011 om 19:00 uur
Einde: Vrijdag 8 juli 2011 om 21:00 uur
Locatie: Eikenweg 66, 1092 CB Amsterdam
Kosten: € 30,-
Website:
www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html

Buikdanseres Shaheen geeft een gevarieerde
introductie workshop voor beginsters, waarin je
basis-buikdansbewegingen en eenvoudige
passencombinaties leert en uitleg krijgt over de
geschiedenis en achtergronden van de buikdans.
Deze workshop bereidt je voor op een wekelijkse
Buikdanscursus voor (Absolute) Beginsters

Workshopweekend diva's van toen met Lady

Moonlight en Farouq

Start: Zaterdag 9 juli 2011
Einde: Zondag 10 juli 2011
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10 Den
Haag
Kosten: € 37,50 per workshop
Website: www.farouq.nl

Vier workshops over de Egyptische Filmdans in de
jaren '40 en '50 in het weekend van 9 en 10 juli

Shimmy-special: "Shimmy's en Accenten"

Start: Zaterdag 9 juli 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 9 juli 2011 om 15:00 uur
Locatie: Eikenweg 66, 1092 CB Amsterdam
Kosten: € 45,-
Website:
www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html

Heupshimmy, schoudershimmy, Afrikaanse
shimmy, bilshimmy, veershimmy, trill... aan haar
shimmy's herken je de ervaring van een
uitgebalanceerde danseres. Shimmyen is leuk en
ontspannend en oneindig gevarieerd! De diepte in,
dus...!

Feest Diva's van Toen

Start: Zaterdag 9 juli 2011 om 19:30 uur
Einde: Zaterdag 9 juli 2011 om 23:00 uur
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10 Den
Haag

Feest rond filmdans, met optredens en open podium

http://www.bellydancesaray.nl
http://www.maya-acid.com
http://shaia.nl/zomerworkshops.html
http://www.tjarda.nu
http://www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html
http://www.farouq.nl
http://www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html
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"Sills 'n Drills"

Start: Zaterdag 16 juli 2011
Einde: Zaterdag 16 juli 2011
Locatie: Eikenweg 66, 1092 CB Amsterdam
Kosten: € 45,-
Website:
www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html

Jezelf begeleiden met zills, of sills, sagat of
vingercymbaaltjes geeft je als buikdanseres nieuwe
mogelijkheden om je show op een hoger niveau te
brengen. Shaheen leert je verschillende ritmes met
sills te begeleiden (4/4, 9/8). Drills - het steeds weer
herhalen van vaste passencombinaties - leren je de
bewegingen beter af te werken, nauwkeuriger in het
ritme te dansen en natuurlijk geven drills je de
mogelijkheid om je aandacht ook op je expressie en
attributen als sluier, stok of sills te richten, zonder
verlies van de kwaliteit van je bewegingen.

Zomer introductie cursus buikdansen

Start: Woensdag 20 juli 2011
Einde: Woensdag 24 augustus 2011
Locatie: Bewegingstudio Thalissa in Swalmen
Kosten: € 35

Heb je nog nooit eerder gedanst maar dat zou je
wel graag willen met veel persoonlijke aandacht? Je
kunt deze zomer een cursus buikdansen volgen van
6 lessen om je te oriënteren op de dans. We leren
de basisbewegingen en geven aandacht aan de
goede houding. Meenemen: een sjaaltje voor om je
heupen en gemakkelijk zittende kleren. De lessen
starten om 19.30 en duren anderhalf uur. Vrouwen
met alle maten zijn welkom. In mijn lessen gaat het
om het beleven en ervaren van de muziek en de
dans niet om je figuur. Het is jouw persoonlijke
dans. Voor meer info kan je me mailen op
thalissa09@kpnmail.nl

Zomerweek met Farouq, Dalla Diva’s en Sena

Start: Maandag 1 augustus 2011 om 15:30 uur
Einde: Vrijdag 5 augustus 2011 om 21:30 uur
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31, Utrecht

Van 1 t/m 5 augustus is het weer zover: de 8e
Zomerweek in Utrecht. Ditmaal met als gasten Sena
en de Dalla Diva's: Leila, Ahlem en Dunya. Er
worden 10 workshops aangeboden die los van
elkaar te volgen zijn. De workshoptijden zijn 15.30-
18.00 uur en 19.00-21.30 uur (zie de advertentie).

International Summer Bellydance Festival 2011

Start: Vrijdag 5 augustus 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 7 augustus 2011 om 23:00 uur
Locatie: Leiden
Website: www.summerbellydancefestival.com

Workshops - met internationale top docenten.
Competitie - "Miss Summer Bellydance 2011" Show
- "The Bellydance Spectacle" Verder ook: Opening
& Sluiting gala - Dans feesten met Arabische DJ en
Live Muziek - Open Podium Optredens - En nog
veel meer verrassingen... Ervaar het als de perfecte
buikdans weekend in Leiden

The Bellydance spectacle

Start: Zaterdag 6 augustus 2011 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 6 augustus 2011 om 23:00 uur
Locatie: Leiden
Website: www.summerbellydancefestival.com

Ons festival artiesten zijn: Milla Tenorio (Verenigde
Arabische Emiraten) , Sophie Armoza (Israël), Amar
Lammar (Mexico), Nelly (Oostenrijk / Griekenland),
Shayma (Argentinië), Amira Ates ( Nederland),
Anusch Alawerdian (Nederland / Armenië)

Workshop Baladi

Start: Zondag 7 augustus 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 7 augustus 2011 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Antwerpen-Deurne
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Een ontdekkingsreis met Vera (Amana Dance
Theatre) naar de Egyptische stedelijke en populaire
buikdans. Van de ingetogen en sensuele taksim tot
een uitbundige drumsolo: baladi is buikdans met
'soul'.

Saaidi en Stokdans

Start: Woensdag 10 augustus 2011 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 10 augustus 2011 om 22:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Antwerpen-Deurne
Kosten: € 25
Website: www.buikdans.net

Traditionele buikdans uit Zuid-Egypte: koninklijk,
krachtig en feestelijk. Met Vera van het Amana
Dance Theatre.

http://www.buikdanslijn.nl/buikdans_workshop.html
mailto:thalissa09@kpnmail.nl
http://www.summerbellydancefestival.com
http://www.summerbellydancefestival.com
http://www.buikdans.net
http://www.buikdans.net
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Ghawazee

Start: Woensdag 17 augustus 2011 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 17 augustus 2011 om 22:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Antwerpen-Deurne
Kosten: € 25
Website: www.buikdans.net

Egyptische Roma (gypsy)dans: aards en vrij. met
Vera van het Amana Dance Theatre.

Klassieke stijl & sluierdans

Start: Zaterdag 20 augustus 2011 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 20 augustus 2011 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Antwerpen-Deurne
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Het Amana Dance Theatre voert je een namiddag
terug in de tijd voor nostalgische klassieke
buikdansstijl: sierlijk, verfijnd en poëtisch. Ook bij
sluierdans gaat het hier niet zozeer over de 'truuks'
maar over het dansen met de lucht...

Maghreb-dans

Start: Woensdag 24 augustus 2011 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 24 augustus 2011 om 22:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Antwerpen-Deurne
Kosten: € 25
Website: www.buikdans.net

Traditionele dansen uit Marokko, Algerie en
Tunesie. Met Vera (Amana Dance Theatre).

Shaabi en Pop

Start: Woensdag 31 augustus 2011 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 31 augustus 2011 om 22:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Antwerpen-Deurne
Kosten: € 25
Website: www.buikdans.net

Egyptische streetdance: uptempo, relaxt en pittig.
Met Vera (Amana Dance Theatre)

Workshop met Anusch

Start: Zondag 11 september 2011 om 13:00 uur
Einde: Zondag 11 september 2011 om 16:30 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat

208, Den Haag

Anusch geeft een workshop Sha'abi Choreografie -
"El Hantour". De prijs van de workshop is € 35,-
(incl. catering). Informatie/opgeven bij Shahira-
Linda, mobiel 06-12226454, e-mail:
l.plaizier@pzh.nl

Dansreis Turkije

Start: Donderdag 6 oktober 2011
Einde: Vrijdag 14 oktober 2011
Locatie: Turkije
Kosten: € 900.--
Website: http://sheherazade-bazaar.nl

Van 6 tot 14 oktober 2011 is er een buikdansreis
naar Turkije. Eerst 3 dagen Istanbul en dan 5 dagen
Cappadocie. Voor verdere info: [www.sheherazade-
bazaar.nl], info@sheherazade-bazaar.nl

Workshop met Pierre Moussa

Start: Zaterdag 29 oktober 2011 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 29 oktober 2011 om 18:15 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag

Op 29 oktober 2011 zal de Libanese danser (en
ontwerper van Arabische danskleding) Pierre
Moussa een workshop Libanese dans geven. Aan
het exacte programma en flyer wordt nog gewerkt.
Tevens zal Pierre kostuums en meer moois
meenemen voor zijn bazaar. Informatie: Shahira-
Linda, tel. 06-12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl

Dansshow Bloemen van de Woestijn

Start: Zondag 30 oktober 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 30 oktober 2011 om 17:00 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 15,-

De Oriëntaalse dansshow "Bloemen van de
Woestijn" vindt plaats op 30 oktober in Den Haag.
Aan het programma en flyer wordt nog gewerkt,
zodra er meer bekend is wordt het bekend gemaakt.
Wat al zeker is, is dat Pierre Moussa met Jasmin
Yildiz zullen optreden. De deur is open vanaf 13.30
uur. Tevens zal de bazaar van Pierre Moussa
aanwezig zijn. Informatie: Shahira-Linda, tel. 06-
12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl
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Dans/Woestijnreis Egypte

Start: Vrijdag 4 november 2011
Einde: Vrijdag 18 november 2011
Locatie: Egypte
Website: www.faracha.nl

Onze inmiddels beroemde reis naar en door Egypte,
van Cairo door de woestijn naar Luxor. Cultuur,
muziek, dans, woestijn en veel meer; het is geen
reis maar een superervaring. Je leert het land en de
Egyptenaren kennen, de dans in de stad en op het
land. De show en live music & dance. Alleen of met
een vriendin. Er is ook een programma voor de niet-
dansers. Laat je meenemen door: Gerry Verheyden
/ Key of Life en Yvonne Meulen/Faracha, ter plekke
ondersteund door: Emad Mussa & family.  Sluitings-
datum: 30 juni 2011. Info- en kennismakingsmiddag:
zondag 3 juli 15.00 - 17.00 uur in Buikdansschool

Faracha, Maasenweg 6, 6003 AH Weert. Wel even
opgeven aub; info of brochure: yvonne@faracha.nl

Workshops met prof. dr. Hassan Khalil

Start: Zaterdag 26 november 2011
Einde: Zondag 27 november 2011
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag

Ook dit jaar komt prof. dr. Hassan Khalil naar
Nederland. Er zijn twee workshops: op 26 november
van 13.30 - 18.00 uur en op 27 november van 11.00
- 15.45 uur. Aan het programma wordt nog gewerkt.
De kosten zijn € 80,- per dag. De workshops zijn
incl. catering. Informatie: Shahira-Linda, mobiel 06-
12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl

Advertentie
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