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Raqs wa Risala verschijnt 6 x per
jaar. Het blad wordt kosteloos per
e-mail gestuurd aan abonnees en
gepubliceerd op
http://buikdansen.web-log.nl.
Aanmelden als abonnee kan door
een bericht met als onderwerp
‘abonnement’ te sturen naar
buikdans@startpagina.nl.
Redactie: Judith Scheepstra
Vormgeving advies: Rosanne Pouw
Aan dit nummer werkten mee:
Peter Verzijl, Rosanne Pouw,
Lourdes Cruz Rivero, Ron Hey,
Lars Steenhoff , John Wesseling.
De volgende deadline is
16 augustus 2011
Artikelen kunt u sturen naar
buikdans@startpagina.nl
De redactie beslist of een artikel
wordt geplaatst.
De evenementen in de agenda zijn
gebaseerd op de kalender van
www.buikdans.startpagina.nl.
De redactie doet haar best om de
informatie zo goed mogelijk in de
agenda te verwerken, maar is op
geen enkele wijze aansprakelijk
voor schade die is ontstaan door
eventuele fouten. Een vermelding
in de agenda houdt niet in dat de
redactie het evenement aanbeveelt.

Voorwoord
In dit nummer van Raqs wa Risala is nu eens geen
‘zilveren’ danseres uit de Lage Landen aan het woord,
maar een zilveren, bijna gouden danseres uit de Verenigde
Staten. Hoe Tanya Lemani danste is te zien in de vele
filmpjes die tegenwoordig online te vinden zijn.
Hetzelfde geldt voor andere gouden danseressen: de diva’s
die in de vorige eeuw de Egyptische raqs sharqi elk hun
eigen vorm hebben gegeven. Een cursus die deze
danseressen als middelpunt heeft, daar kun je veel van
leren.
Het Orientalicious Gala in Amsterdam was dit jaar bijzonder
de moeite waard. Met Orit Maftsir als grote ster. Zij was ook
één van de hoofdrolspeelsters in een documentaire over
buikdans in Israël: Rakasa. Na deze film over danseressen
Orit Maftsir, Tina Gadish en Tina Chatib volgde een debat
over buikdans in context en Raqs wa Risala was erbij.
Mannelijk en vrouwelijk. Daar hebben we het vaak over in
de oriëntaalse dans. Peter Verzijl is bezig met een
onderzoek naar de beelden die leven en hoe die hun weg
vinden in de lessen en in de optredens. In dit nummer zet
hij de begrippen uiteen aan de hand van psychologische
vakliteratuur.
Hoe zorg je ervoor dat je geen verlies lijdt met een
buikdansevenement dat je organiseert? Rosanne Pouw
heeft daarvoor een paar creatieve en handige tips.

Het copyright van het materiaal in
dit blad berust bij de auteurs. Niets
uit het blad mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of op enige
andere manier, zonder de
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur.

Tot slot in dit blad een uitnodiging om mee te lezen met de
redactie. De “Vertellingen van duizen-en-één nacht”
hebben hun stempel gedrukt op ons vak. Wij gaan dat
onderzoeken en lezen daar onder andere de mooie
Nederlandse vertaling van Richard van Leeuwen voor.

Het in zijn geheel doormailen van
het pdf bestand en het maken van
printjes voor eigen gebruik zijn
toegestaan.

Judith Scheepstra

Veel leesplezier!

Hoofdredacteur
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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.

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

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 ”.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 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 en
onlangs is daar www.1001nacht.startpagina.nl bijgekomen. 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: waar komt die
vandaan hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen?
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n Buikdanseres tegen wil en dank m
De Amerikaanse Tanya Lemani heeft gedaan wat buikdanseressen in de Lage Landen ook
zouden moeten doen: haar memoires schrijven. Hoewel velen van ons ernaar verlangen om
buikdanseres te zijn, maar ons brood in een ander beroep verdienen, overkwam Tanya Lemani
juist het omgekeerde. Zij wilde actrice zijn, maar werd steeds weer gecast als buikdanseres. In
live shows en in films en televisieseries als "I Dream of Jeannie" en "Star Trek". De redactie
van Raqs wa Risala las haar boek "Have Belly, Will Travel" en sprak met de schrijfster. Over
Tanya Lemani's dans- en acteercarrière, over haar liefdes en over haar ontmoetingen met
William Shatner, Elvis Presley en Omar Sharif.
Haar eerste serieuze acteerrol krijgt ze in de
film "A Global Affair", een komedie met Bob
Hope, die in 1964 verschijnt. In de jaren die
volgen speelt ze rollen in films die in Nederland
niet zo bekend zijn, zoals: "Dead Heat on a
Merry-Go-Round" (1966), "The King's Pirate "
(1967), "The Hell with Heroes" (1968). Ook
speelt ze, vaak als buikdanseres, in verschillende televisieseries, zoals "The Man from
U.N.C.L.E." (1964), "Burke's Law" (1964) , "I
Dream of Jeannie" (1965), "Get Smart" (1965),
"It Takes a Thief" (1969), "The Fljing Nun"
(1969) en niet te vergeten "Star Trek" (1967).
Inmiddels heeft Tanya zich de artiestennaam
Tanya Lemani aangemeten.

Tatiana Soleimani werd in Iran geboren als
dochter van Russische ouders. Soleimani is
geen Russische naam, legt Tanya me uit over
de telefoon, maar een Assyrische. Als Tanya,
koosnaampje voor Tatiana, 12 jaar oud is,
verhuist het gezin Soleimani naar de Verenigde Staten. Al heel jong geeft Tanya blijk van
talent voor dans en theater. Ze wil actrice
worden, maar ze is al heel blij als ze als 16jarige balletdanseres een baan krijgt aangeboden in Las Vegas. Zij zal daar gaan dansen in
het Flamingo Hotel in de groep "Nymphs of the
Nile". Wie schetst haar verbijstering als dat
geen balletgroep blijkt te zijn, maar een groep
buikdanseressen. Na enige aarzeling ("Mijn
vader vermoordt me!") besluit ze toch mee te
doen en met succes. Het duurt niet lang of ze
kan solo gaan optreden als "Perzische
danseres". Daarvoor moest ze op zoek naar
passende muziek. Die was toen niet zo volop
te koop als nu en Tanya's kennis was ook
beperkt, waardoor ze haar eerste optreden
danst op Israëlische muziek.

Geen buikdansscholen
Voor het invullen van haar dansenrollen was
Tanya voornamelijk op zichzelf aangewezen;
het enorme aanbod aan buikdanslessen dat
Amerika nu telt, was er in die tijd nog niet; ze
moest alles zichzelf aanleren. Zo heeft ze
bijvoorbeeld door schade en schande moeten
ontdekken aan welke vingers je zills moet
vastmaken, willen ze een beetje goed klinken.
Heeft haar jeugd in Iran invloed gehad op haar
dansen? Tanya vindt van wel: ze heeft in Iran
geleerd om "de muziek te voelen".
Eigen kostuums
Meestal danste Tanya in haar eigen kostuums.
Uitzondering was het kostuum voor haar
optreden in Star Trek. Dat is door de studio
ontworpen; alleen de top was van Tanya zelf.
Vier dagen zijn ze aan het experimenteren
geweest met de make-up van danseres 'Kara'.
Ze plakten allerlei soorten vogelveren op haar
wenkbrauwen, haar wimpers, haar neusvleugels en haar oren. De niet beplakte delen van
Tanya's gezicht werden beschilderd met felle
kleuren. Nadat ze eindelijk gestopt was met
niezen, kon de regisseur haar bestuderen. Hij
vond dat er veel teveel veren waren gebruikt.
Na verschillende pogingen om met steeds
minder veren een exotisch effect te bereiken,
eindigde Tanya met gewone make-up. Het
resultaat is te zien in de online versie van de
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Star Trek aflevering "Wolf in the Fold" op
http://fliiby.com/file/289635/hqe7ikkwq0.html .
Voor de liefhebbers: daar is dus ook te zien
hoe ze in 1967 danste. Haar eigen choreografie, want de filmmakers bemoeiden zich niet
met haar dans. Wat ze natuurlijk wel deden is
die stukjes eruit knippen die ze wilden hebben.
Tanya's optreden in Star Trek heeft enige tijd
later nog geleid tot een korte, stormachtige
liefdesrelatie. Net toen Tanya had besloten om
nooit meer verliefd te worden nam William
Shatner contact met haar op. Dat leidde toch
weer tot een relatie, die helaas geen lang
leven beschoren was. Uitgaan met deze
beroemdheid bleek trouwens helemaal geen
probleem. Bill was namelijk kaal en zonder zijn
toupet werd hij nergens herkend als Captain
Kirk.

De mannen
Met de mannen in haar leven had Tanya de
eerste jaren weinig geluk. Eerlijk gezegd vind
ik het doodvermoeiend om steeds weer te
lezen wat zij zich in haar liefdesleven allemaal
laat welgevallen. Ook mannen uit de filmwereld
hebben zich met regelmaat misdragen. Regisseurs en casting directors lieten haar soms
meerdere keren opdraven om auditie te doen.
Soms ging het daarbij inderdaad om serieuze
audities, maar het kwam ook voor dat de heren
gewoon nog eens die mooie jongedame of die
buikdanseres wilden zien. En tijdens en na live
optredens heeft Tanya uiteraard ook te maken
gehad met ongewenste avances van mannen
uit het publiek. Zelfs de Iraanse ambassadeur
in Washington heeft geprobeerd haar te
verleiden. Ze had als 16-jarig meisje een
Perzische dans gedanst op de Ambassade,
waarvoor haar moeder een passend kostuum
had gemaakt zonder blote buik. Alleen door te
zeggen dat ze nog maagd was en van plan
was dat te blijven tot aan haar huwelijk, kon ze
de man uiteindelijk van haar deugdzaamheid
overtuigen.
Tegen het einde van het boek ontmoet Tanya
Mickey George, met wie ze trouwt.
Maar in de loop der jaren heeft Tanya dus ook
geleerd om met overenthousiaste, dronken,
opdringerige en soms ronduit vervelende
mannen om te gaan, bijvoorbeeld door ze het
podium op te trekken en zichzelf voor gek te
laten zetten. En door te dansen met een "durf
het niet!" blik in haar ogen.
Zeer merkwaardig was Tanya's date met Omar
Sharif. "Dr. Zhivago", zoals een kelnerin hem
aan Tanya beschreef, was naar haar dansen

komen kijken in het restaurant de Greek
Village en was zeer onder de indruk. Het
gesprek na afloop ging al snel over de
beroemde Egyptische buikdanseressen en het
werd een leuke avond. Heel anders ging het
later tijdens het diner in zijn kamer in het
Beverly Hills Hotel. Tanya werd ontvangen
door assistente Jacqueline. Omar stelde voor
om na het eten een spelletje schaak te spelen,
maar hij en Jacqueline gedroegen zich zo
vreemd, dat het oncomfortabel werd. Tanya
wist niets anders te doen dan wegvluchten.
Eén van de leukere ervaringen met beroemde
mannen was die met Elvis Presley tijdens het
filmen van de "Elvis Presley '68 Comeback
Special". Hoewel die samenwerking alweer
meer dan 40 jaar geleden is, praat Tanya er
nog steeds enthousiast over. Ze vond hem een
lieve, aardige man en ze zijn goede vrienden
geworden. Tien dagen is ze in de studio
geweest voor de opnamen van haar "Little
Egypt" buikdansact van een paar minuten.
Probleem was dat blote navels in die tijd op de
Amerikaanse televisie verboden waren. Tanya
moest daarom in haar navel een siersteen
dragen, maar die bleef er steeds weer
uitvallen. Elvis ving dit op door grapjes te
blijven maken om de sfeer goed te houden.

Schrijfcursus
"Have Belly, Will Travel" is ontstaan tijdens
een schrijfcursus. Tanya zag zichzelf niet als
iemand die een boek zou schrijven. Iemand
suggereerde dat ze het zou kunnen schrijven
in de vorm van lange brieven en zo is Tanya
aan de slag gegaan. Elke keer dat de groep bij
elkaar kwam had ze een nieuwe brief geschreven en de groep vroeg steeds om meer. Een
soort van 1001 nacht verhaal dus. In het boek
staat vermeld dat het op verzoek van de
schrijver niet geredigeerd is. Zelf zegt Tanya
dat het juist de uitgever was die niets wilde
veranderen. Hoe het ook zij, het verklaart wel
de ontelbare kleine taal- en stijlfouten.
Het hele boek lang beschrijft Tanya een
gevecht om als actrice serieus genomen te
worden. Voortdurend zegt ze niet langer
"alleen maar een buikdanseres" te willen zijn.
Als ik via de mail vraag naar haar kennelijke
haat-liefde verhouding met het beroep waarmee zij zo lang haar brood heeft verdiend, lijkt
ze de teneur van haar boek tegen te spreken:
"Yes I did want to do more than just bellydancing and kept trjing to do so. But, I loved to
dance and I realized how much I appreciated
and admired bellydancing. I became very
proud of being a bellydancer and constantly
kept defending this art to the people who totally
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misunderstood this dance". Is Tanya in de loop
der jaren anders naar haar loopbaan gaan
kijken?

Hedendaagse buikdans
Op mijn vraag naar haar favoriete hedendaagse buikdanseres antwoordt Tanya dat er
tegenwoordig veel geweldige danseressen
zijn, maar ook danseressen die haar vervelen.
"Je moet mensen boeien, niet alleen maar
imponeren omdat je 'goed met je heupen'
bent". Ooit heeft ze een uitstekende
Egyptische danseres zien dansen; uit de
beschrijving die ze geeft van de act die ze zag
maak ik op dat het Asmahan moet zijn
geweest. De Californische Tonya, die samen
met haar dochter en danseres Atlantis onder
andere meer dan 100 buikdans-dvd's heeft
geproduceerd, vindt ze een geweldige
cabaretstijl danseres.
Plannen
Tanya heeft een tijd buikdanslessen gegeven,
ooit zelfs een instructievideo voor beginners
gemaakt, maar doet dat al jaren niet meer. Zij
verschijnt nog wel op buikdansevenementen in
de Verenigde Staten, zoals de "Las Vegas

Bellydance Intensive" in 2010 en op Star Trek
conferenties. Verder is Tanya vooral actief als
sciptschrijver en producer. Maar toch heeft ze
plannen om weer les te gaan geven in haar
nieuwe studio. En ze gaat nog een boek
schrijven. Zij wil het leven van haar ouders en
haar vroege jeugdjaren beschrijven, gezien
door de ogen van haar ouders. Hoe die vanuit
Rusland naar Iran gingen en uiteindelijk naar
Amerika. Toen ik haar vertelde over de
lotgevallen van Zahra Bahrami, over hoe het
een buikdanseres kan vergaan in Iran, schrok
ze eerst en werd daarna enthousiast: "Dat
verhaal zou ik dolgraag schrijven". Dus wie
weet...
Judith Scheepstra
Bronnen:
Tanya Lemani - Have Belly, Will Travel,
PublishAmerica (2007) ISBN 1-4241-6674-8
www.gildedserpent.com
www.tanyalemani.com
Sommige van de buikdansoptredens in films en
televisieseries zijn online te vinden. Zie
www.buikdans-beelden.startpagina.nl
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n Mannelijkheid, vrouwelijkheid, jin en jang m
Mannelijkheid en vrouwelijkheid, het zijn termen die je te pas en te onpas hoort. Zeker het
begrip vrouwelijkheid in de buikdans. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Hele
boekwerken en verhandelingen zijn er over mannelijkheid en vrouwelijkheid geschreven en het
blijft een bijna onuitputtelijke bron om over te discussiëren. Dit artikel is een verkenning met
als vertrekpunt het boek "Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man, Jungs
theorie over animus en anima in de praktijk" van Karen Hamaker-Zondag.

Het mannelijke en vrouwelijke in onze
psyche
Het beeld wat ik hier probeer te schetsen
tracht ik te baseren op de ervaring van de
mensheid met het mannelijke en het
vrouwelijke vanaf de vroegste geschiedenis tot
het heden. Een onmogelijke opdracht voor een
artikel van enkele bladzijden. Toch doe ik een
voorzichtige poging en probeer ik het te
verbinden met elementen uit de buikdans,
zoals ik dit tot nu toe heb ervaren. Een
hulpmiddel hierbij zijn de tientallen jaren
ervaring van de Zwitserse psychiater Carl
Gustav Jung (1875-1961) met het werken met
dromen en imaginaties, waarin vrijwel steeds
mannelijke en vrouwelijke elementen vanuit
het onbewuste naar boven kwamen, wat geleid
heeft tot zijn theorie over het vrouwelijke in de
man (de anima) en het mannelijke in de vrouw
(animus). Deze dynamiek is er voortdurend; hij
werkt voor mannen en vrouwen verschillend
uit. Het bewustzijn van de biologische man
heeft 'mannelijke' trekken maar bevat ter
compensatie in zijn onbewuste 'vrouwelijke'
trekken. Het bewustzijn van de biologische
vrouw kent 'vrouwelijke' trekken die in haar
onbewuste gecompenseerd worden door
'mannelijke' trekken. Dit heeft overigens niets
met seksuele voorkeuren te maken. Iedereen
staat voor dezelfde opgave om met het
verbinden van het mannelijke en vrouwelijke
onze psyche in balans te brengen en heel te
maken.
De psychologie van Jung
Jung onderscheidde in de psyche twee delen,
het bewustzijn en het onbewuste. Het
bewustzijn is dat waar we ons bewust van zijn.
Het centrum is het ego: een inhoud waar we
'ik' tegen zeggen en die het instrument is om
zowel de buitenwereld te bekijken alsook
impulsen uit onze binnenwereld helder te
krijgen, keuzes te maken en beslissingen te
nemen. Ons bewustzijn draagt de kenmerken
van ons biologische geslacht in zich mee. Het
bewustzijn van de man is geworteld in jang
(het 'mannelijke'), zijn onbewuste draagt de
kenmerken van jin (het 'vrouwelijke'). Het
bewustzijn van de vrouw is geworteld in jin,
haar onbewuste in jang. Over jin en jang straks
meer.

In het onbewuste zit alles waar we ons niet van
bewust zijn. Jung onderscheidde het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste. Het
collectief onbewuste bevat alles wat aan ons
voorafging, alle ervaringen van de mensheid,
thema's van onze cultuur, stam, natie en
familie. De familie-'laag' ligt het meest aan de
oppervlakte. Hoe sterk we daar op reageren
blijkt bijvoorbeeld uit de uitingen van
(onverwerkte) familiethema's die in ons
persoonlijke leven naar voren komen. Maar
ook op bijvoorbeeld stam-niveau zijn die
reacties daar. Zoals blijkt uit de heftige reacties
in Zeeland op het plan om een polder onder te
laten lopen als natuurcompensatie voor het
uitbaggeren van de Westerschelde; de Zeeuwen hebben eeuwenlang gevochten tegen het
water en nu wordt 'zomaar' gewonnen land
onder water gezet; dat kan toch niet? Het is
alsof de strijd tegen het water bij de Zeeuwen
als het ware in de psyche is overgeërfd. Een
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voorbeeld op cultuurniveau zie je bij de
ontroering van 2e of 3e generatie Turkse of
Arabische mensen die niet van huis uit met
Turkse of Arabische muziek en dans zijn
opgegroeid, maar die wel 'herkennen' als ze
die zien of horen. En een zangeres die het
collectief onbewuste op mensheidniveau kon
vertalen, is de Egyptische zangeres Oum
Kalsoum. Ook als je geen Arabisch verstaat,
begrijp en voel je de collectieve thema's als
liefde, scheiding en verlangen waar ze over
zingt.
Het persoonlijk onbewuste hoort bij ons ego en
is van ons zelf. Het bevat alles wat in onze
persoonlijkheid geïntegreerd zou kunnen
worden, uiteenlopend van lastige thema's als
verdringing maar ook sluimerende talenten en
gaven. Dit noemde Jung de Schaduw. De
integratie van het bewustzijn en het onbewuste
noemde Jung het Zelf en hij vond dat het doel
van onze psychische ontwikkeling het Zelf is.
Het Zelf is daardoor ons psychisch centrum, de
kern van onze individualiteit en de bron van het
alles. De animus (het mannelijke in de vrouw)
en de anima (het vrouwelijke in de man) zijn de
stemmen uit het onbewuste als tegenhanger
voor ons bewustzijn. Hoe eenzijdiger wij ons
bewustzijn ontwikkelen, hoe harder de stem
van de animus of anima wordt. Deze animus
en anima maken dus ook deel uit van de
Schaduw, want ze bieden kansen tot
ontwikkeling, maar kunnen bij verwaarlozing
ook destructief zijn. Ego heeft in deze zin een
andere betekenis dan wat wij in de volksmond
ego noemen. In Jungiaanse termen is iemand
met een sterk ego iemand die een goede verbinding heeft met het bewuste en onbewuste,
een uitgebalanceerde persoonlijkheid die
contact heeft met de Schaduw. Wat wij in
gewoon spraakgebruik iemand met een groot
ego noemen is in Jungiaanse zin juist iemand
met een beperkte psychische ontwikkeling,
iemand ook met weinig contact met de
Schaduw.
De animus en anima zijn de tegenhangers van
ons bewustzijn in ons onbewuste en hun
functie is tolk te zijn van onze hele onbewuste
situatie, ze vertolken dus ook de problemen die
in de Schaduw liggen. Hoe animus en anima
functioneren hangt af van de toestand van het
onbewuste. Is er schaduwwerk gedaan
(gekeken naar de lastige thema's in onszelf en
naar het mannelijke, respectievelijk vrouwelijke
in onszelf) dan komen de animus en anima
naar voren op een creatieve en helende wijze.
Gebeurt dit niet dan ontstaat er zowel bij
mannen als vrouwen een disbalans die
negatief wordt geuit.

Eenzijdige ontwikkeling
In haar boek schrijft Karen Hamaker uitgebreid
over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Beide
zijn vaak vanuit een (eenzijdig) cultureel perspectief bepaald. We zijn geneigd om mannelijk
met mannen en vrouwelijk met vrouwen te
verwarren. Daarom wil ik in navolging van
Hamaker uitgaan van de oude Chinese
begrippen jin en jang. Jin staat hier voor het
vrouwelijke en jang voor het mannelijke.

In onze cultuur zijn door verschillende oorzaken veel vrouwelijke (jin)waarden ontkend en
is er een te grote nadruk gekomen op mannelijke (jang)waarden. Ook zijn veel vrouwen
mannelijk (jang)gedrag gaan vertonen of
zichzelf door mannenogen gaan bekijken,
terwijl veel jin-waarden ontkend of niet geleefd
worden. Belangrijke jin-waarden, zoals eerbied
voor het leven, besef van en gevoel van
heelheid en volledigheid, genieten van het
lichamelijke en het leven, spel en plezier,
meegeven en invoelen, zijn in de loop van de
geschiedenis ondergeschikt geraakt aan jangwaarden als rationaliteit, efficiëntie en hard
werken. Vrouwelijke waarden, maar ook de
vrouwen zelf, werden onderdrukt of als
minderwaardig gezien. Dit wordt op een
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schokkende manier beschreven in Jacob
Slavenburg's boek "En de man zal heersen,
kerkelijke beelden over vrouw en seksualiteit”,
een verbijsterende geschiedenis.
Mannen op hun beurt hebben vaak nauwelijks
steun gehad om hun gevoelens te ontwikkelen
en te uiten en hebben vaak niet de grote kracht
van intuïtie in zichzelf durven ervaren, waarderen en gebruiken.
Dit heeft geleid tot een niet te benoemen
gemis, bij beide geslachten, een soort honger
en onvrede, zonder precies er de vinger op te
kunnen leggen. Die onrust maakt zoekend,
maar gaat vaak eerst in de richting van juist
datgene wat samenhangt met eenzijdige
mannelijke waarden in onze maatschappij:
meer willen presteren, beter zijn dan anderen,
laten zien hoe goed je het doet, naleven van
kicks. Vrouwen hebben daarbij de neiging om
in een houding van perfectionisme te schieten
en willen laten zien dat ze een 'sterke vrouw'
zijn zonder dat ze zich daadwerkelijk sterk
voelen. Diep in hen hongert er een stukje
natuur dat terug wil naar het oorspronkelijke
vrouwelijke.

Negatieve klank op het vrouwelijke
Zelf heb ik de negatieve klank van 'vrouwelijk'
meermalen ervaren. Als man doe ik een dans
die door velen als een 'vrouwendans' wordt
gezien, hoewel ik het zelf overigens meer een
jin-dans zou willen noemen. Regelmatig
reageren mannen (zowel hetero- als homoseksueel) ontkennend of zelfs agressief op de
jin-elementen die ze zien in een dans die door
een man wordt uitgevoerd. Wegkijken,
weglopen, non-verbaal kwaad zijn, zich geen
houding weten te geven. Dit heeft overigens
niets te maken met opleidingsniveau. De
opmerking die ik eens kreeg van een man na
een optreden op een feestje spreekt wat dit
betreft boekdelen. Hij kwam na afloop naar me
toe, ik kreeg een paar flinke kloppen op mijn
schouder "Kerel, ik heb genoten van je
optreden". In gesprek met deze man bleek dat
hij bouwvakker was. In een gezelschap met
zeer hoog opgeleide mensen keek het overgrote deel van het (mannelijke) gezelschap
tijdens een optreden beschaamd weg.
Ook vrouwen heb ik negatief zien reageren. Ik
bedoel hier niet het reageren op danskwaliteiten als expressie, ritmegevoel en doorstroming
van de energie. Ik doel op opmerkingen als: "Ik
vind het eng als mannen dit doen" of:
"mannelijke buikdansers maken me aan het
lachen, ik kan ze niet serieus nemen". Zou je
deze gedachtegang doortrekken dan kom je bij

deze vrouwen uit op het ontkennen of minderwaardig vinden van de eigen vrouwelijke (jin-)
kwaliteiten.

Meer over jin
Jin en jang zijn samen een eenheid en een
heelheid. Het jin-jang symbool laat dit even
duidelijk als mooi zien: een cirkel met een
donker en een licht veld, waarbij het donkere
deel een lichtpunt bevat en het lichte deel een
donker punt. Maar wat zijn nu de oorspronkelijke betekenissen die worden gekoppeld aan
jin (het vrouwelijke) en jang (het mannelijke)?
In archetypische jin-betekenis hebben vrouwen
volgens Karen Hamaker door de eeuwen heen
steeds weer dezelfde ervaringen met hun
lichaam opgedaan: menstruatie, het
ontvangende, zwangerschap, bevalling,
borstvoeding. Vanuit de oersituatie heeft
zwangerschap er toe geleid dat de vrouw
zeker in de laatste fase van de zwangerschap
minder flexibel is, kwetsbaarder is, en een
mate van veiligheid moest bewerkstelligen
voor haar kind, die bijna vanzelfsprekend
gepaard ging met meer afhankelijkheid van
anderen. Bij gevaar moet je je kind(eren) in
veiligheid brengen en dat kun je beter samen
doen dan alleen. Het is geen afhankelijkheid in
de negatieve zin van het woord maar een
scheppende afhankelijkheid: doen wat in je
vermogen ligt. Waardoor het vaak vrouwen
waren die praktische uitvindingen deden. Ook
de steun van vrouwen onderling, bij
bevallingen en het opvangen van kinderen, en
het accepteren van mannelijke steun bij het
verkrijgen van producten van de jacht of van
fysieke steun van mannen hoort hier bij.
Afhankelijkheid is hierbij een normaal
verschijnsel in intermenselijke verhoudingen
die de basis is voor onderlinge solidariteit. Het
authentiek vrouwelijke kan afhankelijk zijn en
verbinden zonder haar zelfrespect kwijt te
raken en zonder dit als iets minderwaardigs te
zien. Die afhankelijkheid ervaart de vrouw ook
bij het kind dat ze zoogt en verzorgt. Voeding
en zorg zijn een voorwaarde voor de
overleving van de soort. Met jin zijn voeding,
verzorging, bescherming, koestering, alertheid
en veiligheid dan ook duidelijk verbonden
evenals het in het moment kunnen zijn en
kunnen inspringen op een situatie zonder
efficiënte planning. Het ervaren en het voelen
van een zin van de dingen, het verlangen naar
betekenisvolheid, het je verbonden voelen met
de bron zijn jin-kwaliteiten die hieruit afgeleid
kunnen worden. Ook het hebben van geduld
valt hier onder (het duurt 9 maanden voordat je
kindje volgroeid is en tot die tijd zie je geen
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'resultaat' in de buitenwereld) en het kunnen
omgaan met pijn en tegenslag en dit kunnen
accepteren als onlosmakelijk deel van het
leven. Je zou kunnen zeggen dat jin-krachten
meer naar binnen gerichte krachten zijn.

Meer over jang
In de archetypische jang-betekenis beschrijft
Hamaker juist een naar buiten gerichte kracht:
de erectie die naar buiten gericht is, de
penetratie als het binnendringen in een
lichaam van de ander (dus ook naar buiten
gericht), de stotende beweging tijdens de
penetratie. Je zou kunnen zeggen dat de
daaropvolgende zaadlozing een scheppende
daad is. Zonder dit is er geen ontstaan van
nieuw leven mogelijk. Jang heeft de drang in
zich letterlijk of overdrachtelijk 'vader' te
worden. Dat kan echt vaderschap zijn (een
zoon of dochter krijgen) maar ook vaderschap
van iets buiten de man zelf: iets scheppen,
zoals een theorie of een uitvinding. Het
scheppen van iets vraagt niet om stilzitten en
afwachten maar om initiatief, daadkracht en
actie, anders kan er niets nieuws gebeuren.
Jang vat liever de koe bij de hoorns dan er
uitgebreid over na te denken en de voors en
tegens af te wegen: het proces van schaven
kan ook na de actie. Die actie is vaak
doelgericht en eenpuntig zoals de jager in de
prehistorie zijn aandacht op één prooi moest
richten om trefzeker te kunnen zijn. Dat
betekent dat voor mannen dingen vaker
gescheiden kunnen zijn die dat voor een vrouw
niet zijn. Jang is gericht op op het maken van
onderscheid, het zien van verschillen en het
waarnemen van dat wat anders is. Dit
ontwikkelt zich ook in het benoemen van
abstracte verschillen, zoals de verschillen
tussen goed en kwaad. Door onderscheid te
maken en door het vermogen om tegendelen

te zien kan het mannelijke duidelijkheid en
helderheid scheppen, benoemen en
beschrijven en zonder angst de dingen bij de
naam noemen. Het mooie van jang is dat juist
door het onderscheidend vermogen ook het
respect voor het anders zijn van de ander kan
ontstaan. Verschillen zien is dus niet hetzelfde
als oordelen: het gaat om de zuiverheid en de
duidelijkheid die een grondslag is voor het
zoeken naar de waarheid.
Zo voelt jin zich meer verbonden met de
eenheid achter de verscheidenheid en heeft
jang juist de behoefte helderheid en duidelijkheid in de verscheidenheid zelf aan te brengen. De moeite die vrouwen vaker hebben met
het accepteren van (overigens goedbedoelde)
kritiek valt onder deze noemer. Dit is één van
de redenen waarom ik tegenwoordig probeer
kritiek op het dansen van een danseres op een
indirectere manier te uiten. De directe kritiek
wordt vaak geïnterpreteerd als afkraken of
ontkennen van de gehele persoonlijkheid,
terwijl dit niet de bedoeling is van de kritiek:
deze is slechts bedoeld om de danseres een
betere danseres te maken.
Is jin meer gericht op het zachte en het
vloeiende, jang is meer gericht op het
structureren. In de loop der tijd heb ik mijn
manier van lesgeven bijvoorbeeld veranderd
naar het voordoen van bewegingscombinaties
op de melodie in plaats van op het ritme,
omdat me opgevallen is dat veel vrouwen de
muziek op die manier beter begrijpen en in
zich opnemen dan wanneer ik de muzikale zin
in ritmische eenheden opdeel.
Als je je onderscheidt van anderen kun je ook
gaan inzien waarin je van anderen verschilt,
zowel in negatieve als positieve zin. Het
vrouwelijke, dat meer gericht is op eenheid,
heelheid en verbondenheid heeft dit niet.
Vandaar dat jang van nature veel meer
verbonden is met competitie en geldingsdrang,
de beste willen zijn. Hangt jin meer samen met
de directe omgeving, jang hangt meer samen
met en het verdedigen van het eigen gebied en
de gerichtheid op de buitenwereld waardoor
jang de verbinding is met de veilige wereld
thuis en de grote wereld daarbuiten (de
maatschappij). Het is daarom de jang-energie
die de uitdagende stoot is het kind op eigen
benen neer te zetten in de grote wereld en
tegelijkertijd de uitdaging om tot zelfverwerkelijking te komen van de eigen creativiteit. Het
is me opgevallen dat de aansporing van een
vrouwelijke leerling of danseres om vorm te
geven aan haar ambities in de buitenwereld
vaak een grotere impact heeft wanneer dit
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gebeurt door een mannelijke docent ("kom op
ga lesgeven, je kúnt het") dan wanneer dit
door een vrouwelijke docent wordt gezegd.
Alsof ze dat jang-stootje nodig had om de
grote wereld in te gaan. In principe gaat jangenergie ook gepaard met het op zich nemen
van verantwoordelijkheid. Waar jin bereid is te
sterven bij het baren van kinderen en dus het
schenken van het leven, is jang bereid te
sterven voor iets wat reeds geschapen is en
hem dierbaar is.
Advertentie

Wat zegt dit nu allemaal over buikdans en
vrouwelijkheid?
In mijn ogen is buikdans van oorsprong een
jin-dans (een improvisatiedans in het moment,
met zachte en vloeiende, maar o zo sterke
binnenlichamelijke bewegingen, het ervaren
van eenheid en heelheid, met een onzichtbare
verbinding met het Alles), maar één die zich
steeds meer ontwikkelt met al dan niet
negatieve jang-elementen: perfectionisme,
overbenadrukken van steeds complexere
choreografieën, buikdanswedstrijden (dus de
beste willen zijn), hardere en grotere
bewegingen, steeds minder het geduld hebben
de lange weg van leren en verdiepen aan te
gaan, maar in 10 lessen alles te willen kunnen.
Dit hele verhaal maakt ook dat ik me afvraag
wat danseressen zelf voor betekenis hechten
aan begrippen als vrouwelijkheid en
sensualiteit, begrippen die ik steeds weer
aangekondigd zie op websites of die
danseressen bezigen als ze het over hun
eigen dans hebben. Dit artikel is geschreven
met elementen uit de theorie van Jung als
vertrekpunt. Maar wat vinden vrouwen er nu
zelf van? Ik heb een aantal danseressen
gevraagd wat zij precies onder deze begrippen
verstaan. Lees: wat willen zij eigenlijk
overbrengen of duidelijk maken als ze zeggen
vrouwelijk en sensueel te willen dansen?
Dit zal in een volgend nummer van de Raqs
wa Risala besproken worden. Heb ik je niet
aangeschreven, schroom dan niet toch je
eigen visie hier op te geven!
Peter Verzijl
Bronnen:
Karen M. Hamaker-Zondag: Over het mannelijke in
de vrouw en het vrouwelijke in de man, Jungs
theorie over animus en anima in de praktijk,
Uitgeverij Aionion-Symbolon, Amstelveen, 2009
Jacob Slavenburg: En de man zal heersen...
Kerkelijke beelden over vrouw en seksualiteit, een
verbijsterende geschiedenis. BF Uitgeverij.
Foto Maori houtsnede (1870): Wikimedia Commons.
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n Leren van de diva’s van toen m
Wie kent ze niet: Tahiya Carioca, Samia Gamal, Naima Akef, Nagwa Fouad, Soheir Zaki...
Prachtige vrouwen, fantastische danseressen die de kijker wisten te betoveren met hun mooie,
elegante dansen. Lourdes Cruz Rivero volgde verschillende workshops over de grote
danseressen uit het verleden en vertelt ons wat kunnen we leren van de diva’s van toen.

Nagwa Fouad in de film “Searching for a Scandal” (1973)

Op het eerste gezicht lijkt de dans van de
danseressen van vroeger eenvoudig en zelfs
gemakkelijk. Wie zich aan hun dansstijl waagt
weet beter. Het is een ware uitdaging om in
hun voetsporen te treden, om helemaal te
begrijpen wat ze deden en hoe. En een beter
voorbeeld en leerweg bestaan niet.
Ik kan iedere buikdanseres, professioneel of
amateur, aanraden om workshops te volgen
over de grote danseressen uit het verleden. Ik
bedoel dan de danseressen zoals hierboven
genoemd, uit de klassieke tijd (1940-1965) en
de jaren '70 en '80. Je kunt er enorm veel van
leren. Twijfel je nog? Laat je overtuigen door
mijn ervaringen.
Maar wat kunnen we precies van de diva’s
leren?

Een prachtige houding
Met een goede buikdanshouding komen je
bewegingen mooier uit en zullen ze er ook
beter uitzien. De diva’s dansten kaarsrecht,
wat bijdroeg aan de ongekende elegance en
‘koninklijke uitstraling’ die bij deze stijl hoort. In
de workshops leer je hoe ook jij dat voor elkaar
kunt krijgen!
De ultieme ‘flow’ en een ‘sweet waist’
Heel typisch van deze stijl zijn de gracieuze
armen. Verder de mooie, binnenlichamelijke
bewegingen van de romp. Het lijkt alsof de
danseres heupbewegingen maakt zonder
begin of eind. Er zit geen stop in, bewegingen
vloeien steeds in elkaar over. Dat is in de
volksmond een ‘sweet waist’ hebben. Hiervoor
gebruikten ze hun voeten, goede aarding en
bepaalde spieren, bijvoorbeeld de iliopsoas. Je
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verdiepen in de techniek van de diva’s kan je
helpen je dans én je middel ‘zoeter’ te maken.
Ik zeg: laat maar komen, die assal wi sukkar!
(honing en suiker in het Egyptisch Arabisch)

Verrassende, ‘nieuwe’ bewegingen en
passen
Tegenwoordig heb je weinig danseressen die
een heel eigen stijl hebben. Om eerlijk te zijn:
ik zie veel Dina’s en Randa’s. In Zuid-Amerika
kom je ook veel Saida’s tegen. Het is zo erg
gesteld met het imiteren van deze buikdanseres uit Argentinië dat er voor de grap wordt
gesproken van Saida-klonen. Jammer, dat
verscheidenheid op het punt staat te verdwijnen. Aangezien iedere diva van toen op haar
eigen unieke manier danste, is het beschikbare
bewegingsmateriaal heel groot. Je hoeft
uiteraard niet als Soheir of Nagwa te dansen.
Anders zijn we weer met hetzelfde bezig. Maar
hier en daar wat lenen én op je eigen manier
uitvoeren zal je dans vernieuwen en ‘anders’
maken. Je zult tussen al die Dina’s en Randa’s
echt in het oog springen door je verrassende
én unieke dansstijl!

te laten zien. Het is echt een ervaring en de
moeite waard om het te proberen.
Het is me opgevallen dat tegenwoordig bijna
alles wat geen tribal-fusion is Klassiek
Egyptisch wordt genoemd, zowel de
bewegingen als de muziek. Dat vind ik een
miskenning van de dansstijl en de muziek die
ik beschreven heb. Ik heb in de loop der jaren
workshops in deze stijl gevolgd bij Peter Verzijl
(Farouq), Karin van der Knoop (Lady
Moonlight) en Marieke van Beek (Na’ima).
Verder leer ik hierover steeds nieuwe en
interessante dingen van Mariska, Laudie en
Peter op de Verdiepingscursus in Utrecht.
Daar hebben ze in het eerste jaar een
bijeenkomst gewijd aan het Klassieke Periode
en een aan de danseressen uit de jaren '70 en
'80. Dat heeft me veel geholpen in mijn
ontwikkeling tot danseres. Het heeft mijn dans
enorm verrijkt. Het zou hetzelfde voor jou
kunnen betekenen!
Lourdes Cruz Rivero

Ontdek nieuwe muziek
Tijdens een workshop over de diva’s zul je
andere muziek tegenkomen dan de inmiddels
grijsgedraaide BDSS liedjes. Geniet ook van
het ‘groot-orkest-geluid’. De muziek wordt vaak
gespeeld met authentieke instrumenten in
plaats van keyboards en synthesizers. Dit
vergroot de sfeer van de muziek en het
dansplezier. Muziek uit die tijd is vaak ook
complexer en voller en kan een ware uitdaging
zijn om te dansen. Een kans om je dans naar
het volgende niveau te tillen.
Meer aandacht voor expressie en
muziekinterpretatie, in plaats van losse
isolaties en combinaties
De dans van de diva’s is puur, ongerept en
authentiek. De danseres vermaakt het publiek
door het vertalen van de muziek met haar
lichaam. Daarbij gunt ze de toeschouwer een
kijkje in haar ziel. Ze is niet hoofdzakelijk bezig
met ‘laten zien wat ze allemaal kan’. Hier kun
je niet vluchten in maskers en bombast. De
binnenkant is belangrijker dan de buitenkant.
Je zult diep in jezelf op zoek moeten gaan naar
wie je echt bent en wat de muziek voor je
betekent. In het moment zijn, één worden met
de muziek. Je ego loslaten, vrij zijn, jezelf
accepteren zoals je bent. En niet bang zijn het
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Advertentie

n Maak je evenement kostendekkend m
De afgelopen jaren hoor ik regelmatig verhalen van danseressen dat het steeds moeilijker
wordt om het hoofd boven water te houden. Het aantal leerlingen loopt terug, er worden minder
optredens geboekt en bovendien willen mensen graag de goedkoopste dansers die ze kunnen
vinden. Deze trend is ook zichtbaar bij de evenementen: regelmatig zijn zalen half vol, worden
workshops afgelast wegens te weinig deelnemers of verliezen docenten geld met hun jaarlijkse
uitvoering. In dit artikel geef ik praktische tips om er voor te zorgen dat het buikdansfeest dat
je voor je leerlingen organiseer je geen geld gaat kosten.
kaartje voor een gewone theatervoorstelling
kost tussen de €25 tot €50, terwijl een
toegangskaart voor een buikdansfeest tussen
de €5 - €15 euro kost. Om uit de kosten te
komen moet je als organisatie flink je best
doen: bezuinigen op de uitgaven en proberen
zoveel mogelijk kaarten te verkopen. De
winstmarge op buikdansevenementen is
minimaal; waar je voorheen zorgeloos kon
organiseren wordt organiseren nu een
financiëel risico.

Het is zuur als je vele uren stopt in het
organiseren van een feest en dan achteraf een
rekening van €400 of €600 uit eigen zak moet
betalen. Dit artikel richt zich vooral op de
financiën rond de show. Natuurlijk blijft het
belangrijk om je show te promoten en mensen
enthousiast te krijgen, want met deze tips kom
je waarschijnlijk nog steeds niet uit de kosten.

Je leerlingen willen optreden
Buikdansen geeft mensen de mogelijkheid om
zichzelf een artiest, een danseres te voelen,
juist daar waar andere dansstijlen genadeloze
grenzen stellen aan de fysieke kwaliteiten van
de danseres. Wanneer je boven de 35 bent
hoef je als balletdanseres niet te verwachten
dat je een baan als solist aangeboden krijgt.
Veel leerlingen beginnen met buikdansen als
ze 30 of ouder zijn en volgen één of twee
lessen per week. Buikdansfeesten en
presentaties geven hen de kans om zich een
ster te voelen en dit motiveert hen om door te
gaan met het volgen van lessen.
Het nadeel van een feest waar vooral leerlingen optreden is dat de optredens minder
boeiend zijn dan de optredens van professionele danseressen. Er wordt minder uitgegeven
aan de kostuums, niet iedereen oefent vooraf
en hoewel de choreografie eigenlijk bedoeld is
voor tien mensen heb je onverwachts op de
dag zelf ineens nog maar negen (of zeven, of
drie...) mensen die meedoen. Je toegangsprijs
wordt daarop aangepast. Ter vergelijking, een

Wat je kunt doen om je evenement kostendekkend te maken:
Zorg voor een gevarieerde show, waarin
zowel professionals als leerlingen
optreden. Dit maakt het voor het publiek
interessant en zorgt ervoor dat zij het jaar
daarop weer terug komen;
Zorg dat de kosten voor je evenement zo
laag mogelijk zijn. Een kleiner theater is
misschien niet wat je voor ogen had, maar
het is een stuk betaalbaarder;
Wees duidelijk naar je leerlingen toe dat
de voorstelling staat of valt met het aantal
toeschouwers, zodat zij inzien hoe
belangrijk het is dat zij hun vrienden en
familie enthousiasmeren om te komen;
Probeer inkomsten uit andere bronnen te
halen naast de kaartverkoop, bijvoorbeeld
door stageld te vragen als je een kleine
bazar in de loge hebt, of een bijdrage aan
je leerlingen te vragen als ze mee willen
doen aan de show.

Als jij mijn rug krabt...
Organiseer je een evenement met een open
podium, dan kun je als toegangseis instellen
dat de deelnemers aan het open podium
minstens één (of twee, drie, etc.) workshops
volgen. Zeg nu zelf, hoeveel moeite is het om
's middags ook een workshop te volgen bij de
organisatie die ook het feest 's avonds organiseert? Een variatie hierop is de verplichting dat
iedereen die optreed ook een toegangskaart
voor het feest aanschaft. Een kleine moeite
voor de kans om op te mogen treden.
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Betalen om op te treden
Hoewel leerlingen hier vaak anders over
denken, spreekt optreden niet vanzelf als je
buikdanslessen volgt. Om te beginnen zijn
amateur danseressen bezig met zichzelf te
ontwikkelen en dit kan een leuk optreden
opleveren, maar ook optredens waarbij het
publiek met gekromde tenen zit te kijken. Dat
is niet erg, maar dit betekent dat de amateur
dansers in dit geval gevraagd kunnen worden
om een bijdrage te leveren als zij iets willen
laten zien. Wat een schappelijk bedrag is kun
je als organisatie zelf bepalen. De grotere
buikdansfeesten vragen de artiesten van het
open podium een bedrag van € 20 tot €30 euro
te betalen, maar als de locatie bijzonder is en
er ook personeel ingehuurd moet worden voor
licht en geluid kan dit bedrag aardig oplopen.

en zet de afspraken op papier. Belangrijk is om
vooraf te bepalen wat de verdeelsleutel is voor
het dragen van de uiteindelijke kosten of het
verdelen van de uiteindelijke opbrengst. Deze
methode werkt het best als je met twee of drie
mensen iets organiseert. In grotere groepen
lopen de meningen vaak uiteen en wordt het
lastig om nog eenduidig te organiseren en te
delegeren.

Kledingverhuur
Het wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren
dat de docent zorgt voor de kleding voor de
show. Na afloop zit jij met de heupsjaaltjes
waar munten vanaf gevallen zijn, of twintig
rokken die je nergens anders voor kunt
gebruiken, omdat ze speciaal voor dat ene
folklorenummer gemaakt zijn. Reken daarom
een klein bedrag wanneer je leerlingen kleding
van je lenen. Ze zullen zuiniger zijn op je
spullen en het levert wat extra inkomsten op.
Geef leerlingen ook de keuze om het kledingstuk aan te schaffen in plaats van te huren.
Een voorbeeld van een prijslijst:
Baladi jurken: €10 (aanschafkosten €50)
Rokken: €5 (aanschafkosten €30)
Heupsjaaltjes: €3 (aanschafkosten €15)
Etc.

Kaartverkoop per leerling
Wil je zeker weten dat je uit de kosten komt,
reken dan uit hoeveel kaarten je minstens
moet verkopen om de kosten te dekken. Tel
het aantal leerlingen dat graag mee wil doen
en verplicht elke deelnemende leerling om
minstens 3-4 kaarten aan te schaffen. Ze
kunnen er zelf voor kiezen om deze kaarten
door te verkopen aan vrienden en familie, de
kaarten gratis weg te geven of alleen het
bedrag te betalen en de kaarten niet te
gebruiken.
Samen organiseren
Om het financiële risico te verdelen kun je
samen met iemand anders een feest organiseren. Als je bijvoorbeeld een buikdanscollega
hebt in dezelfde regio die ook een leuke avond
voor haar leerlingen wil organiseren, dan is het
prettig als je je krachten kunt bundelen. Maak
hierover vooraf goede en duidelijke afspraken

Wie betaalt, die bepaalt
De grondregels voor organiseren is dat wie
betaalt, die bepaalt. Dat wil zeggen dat als je in
je eentje het financiële risico draagt, jij degene
bent die kiest wie er optreedt en wie niet.
Wanneer de deelnemers gevraagd wordt om
een financiële bijdrage heb je minder te
zeggen over de inhoud van hun optreden. Ik
hoop dat dit op de lange duur niet leidt tot
buikdansfeesten waar mensen alleen mogen
optreden omdat ze geld hebben. Bovendien is
het gebruikelijk dat professionals betaald
krijgen voor hun optreden in plaats dat zij
hiervoor moeten betalen. Dit kan omdat zij
door jarenlange oefening een goed optreden
neerzetten waar mensen graag voor betalen
om het te zien. Ik verwacht daarom dat we in
de komende jaren een duidelijkere tweedeling
krijgen tussen professionele danseressen en
amateurs en hoop dat dit de kwaliteit van de
dans ten goede komt.
Rosanne Pouw
(Foto portemonnaie: www.sxc.hu,
andere afbeelding: Wikimedia Commons)
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n Tarab in het Tropentheater m
In het weekend van 10 tot 12 juni vond in en om het Tropentheater in Amsterdam het tweede
Orientalicious Festival plaats. Aisa Lafour werkte dit jaar samen met Liteside, de organisatoren
van Liteside en Shimmy Shake: het "Orientalicious Shimmy Shake Festival 2011". Daar was
onder andere een interessante buikdansdocumentaire te zien met een debat na afloop. De
redactie van Raqs wa Risala ging erheen, bekeek buiten een kleine expositie van buikdanskunst en liet zich verleiden om ook de galavoorstelling bij te wonen. Hieronder een impressie.

Buikdans en beeldende kunst
Het eerste wat ik, aankomend bij het Tropenmuseum, te zien kreeg was de mini-expositie
van buikdanskunst van de ons inmiddels
welbekende fotograaf Ronnos. Aan hem was
de eer te beurt gevallen een bijdrage te
leveren aan het Kunsthek, een expositieruimte
letterlijk aan het hek van het Oosterpark, met
zeven vitrines waarin beeldend kunstenaars uit
de buurt hun werk kunnen laten zien. Ron had
heel passend fotobewerkingen en -collages
gekozen die te maken hadden met het festival
dat om de hoek gaande was. Vooral zijn muze
Aisa Lafour was prominent aanwezig met een
paar prachtige foto's. Artistiek gezien vond ik
de collages het interessantst, omdat daarin
een combinatie te zien was van beeld en tekst.
Hoewel de collages me in dit geval vooral
deden denken aan bladzijden uit een creatief
gevuld fotoalbum, ben ik heel benieuwd wat
Ronnos in de toekomst allemaal nog zal gaan
doen met zijn passie voor fotografie, poëzie en
dans of zoals hij het zelf zegt: "Waar fotografie
de dans omarmt" (te zien tot en met half juni),

Rakasa
Eigenlijk was ik van plan geweest om alleen de
film "Rakasa" te gaan zien en het debat bij te
wonen onder leiding van Kaouthar Darmoni.
In de Israelische film Rakasa (2006) van
regisseur Iris Rubin, waren beelden te zien uit
het leven van drie buikdanseressen, twee
joods en één moslim: Orit Maftsir, Tina Gadish
en Palestine (Tina) Chatib. De gezinssituaties
van de drie waren heel verschillend. Tina
Gadish had een toegewijde echtgenoot. Heel
lief is de scène waarin hij de nagels lakt van
haar tenen, waar ze zelf met haar zwangere
buik niet meer bij kan. Tina Chatib is een
alleenstaande moeder die het vooral zwaar te
verduren heeft van haar moeder en haar
grootmoeder. Beide dames zijn voortdurend
bezig om Tina's werk, maar vooral ook haar
ongehuwde status te kritiseren en haar aan de
man te brengen. Als een eventuele
huwelijkskandidaat Tina's zoontje niet kan
accepteren is dat volgens oma geen probleem.
Haar moeder zal dan voor de kleine zorgen;
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moeder zelf dacht daar trouwens heel anders
over. In één scène gaan de beide vrouwen
voor de camera vol in de aanval. Een vreselijke ervaring, lijkt me, als je moeder en je oma in
het bijzijn van anderen zo tegen je tekeergaan.

Tina Chatib

Orit worstelde met een partner die kennelijk
weinig belangstelling toonde voor haar werk en
zich verwaarloosd voelde door haar veelvuldige afwezigheid, Met haar eigen familie had
ze meer geluk. Zij was vooral teleurgesteld in
haar partner en ontdekte in de loop van de
documentaire, die gedurende twee jaar is
gefilmd, dat ze zwanger was. Als zij aan het
einde van het debat nog even aanschuift bij
het forum, vertelt ze dat de Orit die we in de
film hebben gezien een heel andere is dan de
persoon die zij nu is. Ze heeft nu wel een
goede man en een zoontje van drie.
Alle drie de danseressen geven blijk van hun
passie voor de dans. Ze genieten van hun
optredens en van het applaus en de bijval van
het publiek en nemen daarbij de lage status
van hun beroep en de afwijzing van hun, soms
dus zeer nabije, omgeving voor lief. Drie
ijzersterke dames dus. Helaas zie je ze in de
film meer bezig in de keuken dan in de studio
en wordt ook niet duidelijk in hoeverre de drie
danseressen elkaar kennen. Hier en daar zijn
twee van de drie samen te zien, onder andere
bij een optreden, maar aan de relatie tussen
de drie wordt verder geen aandacht besteed.

Het debat
"Oriëntaalse dans kent een groeiende populariteit in het Westen. Tegelijkertijd staat deze
dansvorm onder druk in het Midden-Oosten
door de groei van conservatieve bewegingen
en de afname van het aantal lokale danseressen. In het programma ‘Oriental Dance in
Context’ gaat een aantal deskundigen onder
leiding van Kaouthar Darmoni dieper in op de
rol en populariteit van oriëntaalse dans in
zowel het Midden-Oosten als het Westen.
Tevens zal, aan de hand van filmfragmenten,

de beeldvorming over oriëntaalse dans
besproken worden vanuit historisch en
hedendaags perspectief". Dat was de voor mij
onweerstaanbare beschrijving van het debat
dat ons te wachten zou staan, met verder als
deelnemers: wetenschapster Karin van Nieuwkerk, danser Adham Hafez, buikdanseres
Mena Leila en Orit Maftsir. Vooral de
aanwezigheid van Karin en Orit trokken mij
aan, maar Orit bleek alleen de laatste paar
minuten van het debat aanwezig. Dat maakte
het voor de aandachtige kijkers en luisteraars
niet minder interessant.
De diepgang van het debat viel me een beetje
tegen en ook het gesprek over 'beeldvorming
aan de hand van filmfragmenten'. Er werden
maar drie filmfragmenten getoond, waarvan
twee uit dezelfde documentaire: "At night, they
dance" (2010) van Isabelle Lavigne en
Stéphane Thibault, die dit najaar tijdens het
Asli Sharqi festival in Nederland in première
gaat en die ik zeker ga zien. Direct werd
opgemerkt dat er een fundamenteel verschil is
tussen de drie danseressen uit Rakasa, die
vooral haar eigen plan trekken, en de
danseressen uit de Canadese film, die deel
uitmaken van een Egyptische artiestenfamilie
die leeft en werkt vanuit een lange traditie van
muziek, zang en dans. Het derde fragment
bestond uit een trailer van de Tunesische
speelfilm Satin Rouge (2002) van Raja Amari.
En dat was het. Terwijl er zoveel honderden
voorbeelden op het internet beschikbaar zijn
van buikdans in speelfilms en documentaires.

Steeds meer respect
Film en tv zijn volgens Mena Leila geen goede
manieren om buikdans te laten zien. Daaruit
ontstaat steevast een verkeerd beeld en ook
doordat Nederlanders meestal tijdens hun
vakantie voor het eerst kennismaken met
buikdans. Dat zijn namelijk vaak niet de beste
danseressen. Het beeld wordt nu beter,
doordat er goede Nederlandse danseressen
zijn. De internationale uitwisseling bevordert
die ontwikkeling. Tegen haar leerlingen zegt
Mena Leila altijd dat het verschil tussen
buikdans en strippen is dat een buikdanseres
de muziek laat zien met haar lichaam en dat
een stripper haar lichaam laat zien met
muziek. Steeds meer mensen zien hoe moeilijk
buikdans is en dat dwingt respect af. Buikdans
wordt ook steeds meer standaard bij
dansscholen. Als danseres kun je ook je eigen
stempel drukken op de atmosfeer. Toch heeft
Mena Leila, net als veel van haar vakgenoten,
besloten om niet meer op te treden op
vrijgezellenfeestjes met alleen maar mannen.
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Echte baan
Dat het debat moest gaan om buikdans in
context leek vooral Adham Hafez, docent aan
de American University in Caïro en leider van
dansgezelschap Adham Hafez Company, van
doordrongen. Hoe er tegen vrouwelijk bloot
wordt aangekeken is volgens hem bijvoorbeeld
plaatsafhankelijk. Op het strand in het noorden
van Alexandrië zie je veel bloot, ook van nietwesterse vrouwen, en niemand zegt er daar
iets van. In Egypte kijken mensen naar een
buikdansende vrouw, in Parijs kijkt het publiek
naar een Egyptische vrouw die danst. Adham
vertelde ook dat niet alleen buikdanseressen te
maken krijgen met onbegrip. De status van
ballet is in Egypte ook niet hoog; het gaat om
het bewegende lichaam waar men bezwaar
tegen heeft. Adham krijgt als danser steevast
dezelfde vragen: "Wanneer ga je nu een echte
baan zoeken?", "Ben je homo of hetero?" en
de vraag naar het Arabische gehalte van zijn
dans, die vaak als westers wordt gezien: "Hoe
dicht blijf je bij je roots?". Hij wordt voortdurend
ter verantwoording geroepen omdat hij danser
is. Adham sprak ook van een spanning tussen
‘Arabisch’ en ‘hedendaags’. Die wordt de
laatste tijd in Egypte versterkt doordat zoveel
jonge Egyptenaren gedurende enige tijd in
Arabische landen werken en van daaruit een
conservatieve moraal mee naar huis nemen.
Dat vrouwelijke demonstranten in Cairo op hun
maagdelijkheid werden gecontroleerd is daar
een uitvloeisel van. En wat is eigenlijk ‘modern
Egyptisch’? Hoort buikdans daar niet of juist
wel bij?
Bint el balad
Is er sprake van een neergang van de
buikdans in Egypte? Karin van Nieuwkerk,
onderzoeker aan de Radboud Universiteit en
schrijfster van "A Trade Like Any Other:
Female Singers and Dancers in Egypt", zag
die ontwikkeling al in de jaren tachtig. Op
bruiloften was kidnapping toen al een
probleem. Karin kwam door haar onderzoek in
contact met artiestenfamilies waarin de dans
van moeder op dochter werd doorgegeven en
de mannen voor de muziek zorgden. Veel
ouders wilden hun kinderen uit het artiestenberoep hebben. Dat gold dan vooral voor de
dochters, want tegen het beroep van muzikant
hadden ze minder bezwaar. De danseressen
waren er trots op buikdanseres te zijn, maar de
business waarin ze geboren waren was een
probleem. De vrouwen moesten hard zijn, aan
het publiek duidelijk maken dat ze in staat
waren om hun eer te verdedigen. Dat deden ze
onder andere door mannelijk gedrag te
vertonen, bijvoorbeeld een pijp te roken.

Als buikdanseres moet je stevig in je schoenen
staan, maar is het omgekeerde ook waar?
Maakt buikdans een vrouw sterker? Mena
Leila vindt dat Nederlanders raqs sharqi echt
nodig hebben. Nederlandse vrouwen hebben
een laag zelfbeeld. Zij verliezen hun
vrouwelijkheid doordat ze zo hard moeten
werken, maar vinden die vrouwelijkheid weer
terug in de buikdans. Dat is ook wat Kaouthar
al jaren zegt en waarvoor zij speciale
buikdansworkshops verzorgt. Volgens Karin
van Nieuwkerk zijn Arabische vrouwen zich
zeer bewust van de macht van hun lichaam en
wordt dat versterkt door de dans. Waarschijnlijk speelt dat ook een rol bij de liefde die
buikdanseressen voelen voor hun werk. Orit
vertelde dat er bij haar iets 'open' ging door het
buikdansen - tarab? - en dat misschien daarom
buikdans een ambivalente reputatie heeft; je
moet vrouwen immers niet teveel macht
geven. Orit zelf raakte direct bij de eerste
kennismaking verslaafd aan het buikdansen.
Als industrieel ontwerper en klassiek opgeleide
danseres ging ze elf jaar geleden op zoek naar
flamencolessen en toen ze die niet kon vinden,
is ze in een buikdansklas terecht gekomen.

Berouw
De druk waaronder hedendaagse Egyptische
danseressen moeten werken leidt tot het
verschijnsel van de 'berouwvolle buikdanseres'. Dina, Lucy en zelfs Suheir Zaki hebben
een tijd lang een sluier gedragen, net als verschillende actrices en zangeressen. Karin van
Nieuwkerk is het niet eens met de suggestie
van Adham Hafez dat artiesten soms worden
betaald om berouw te tonen. Zij vindt de
berouwvolle artiest een belangrijk verschijnsel
binnen een context waarin islamisten op zoek
zijn naar de moderne islam en daarbij zang en
dans niet geheel afkeuren, maar pleiten voor
'kunst met een doel'. Sommige popnummers
worden halal verklaard en er wordt bepaald
welke muziekinstrumenten halal zijn.
Folkloredans op bruiloften, waar ook buikdans
wel toe wordt gerekend, is o.k., maar alleen als
mannen en vrouwen gescheiden zijn.
Tijdens het avondeten praten we nog even na
over de documentaire. Dan blijkt dat ook in Nederland verschillen bestaan in de mate waarin
buikdans als beroep wordt geaccepteerd.

Gala
Tijdens het gala was een mooie verzameling
van 22 zeer uiteenlopende optredens te
beleven, die werden ingeleid door Mena Leila.
Absoluut hoogtepunt vond ik de optredens van
Orit Maftsir. Zij heeft er sinds de 11e juni een
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fan bij gekregen.
Interessant was de splitsing van de avond in
twee thema's. Vóór de pauze was het thema
‘pot-pourri’, met veel verschillende dansstijlen,

en na de pauze werd het thema ‘tarab’
vormgegeven met dans op live muziek van
onder andere het Ensemble Arabesque. In het
algemeen werd er uitstekend gedanst. De
avond werd geopend door Aisa Lafour en haar
Dayy el Amar Ensemble met een leuke, voor
mij wel wat onrustige sluierdans doordat de
danseressen steeds tussen de coulissen verdwenen en weer tevoorschijn kwamen. Het vrij
kleine podium zal daar debet aan zijn geweest.
Verder zagen we: Farahnaz, die danste op een
Bollywoodliedje, tribal-fusion danseressen
Samantha Emmanuel, Tjarda van Straten en
het Amano Project, Barbara Renfurm, Nadia
Nikishenko, Suraiya en 'haar' percussionist
Mansour, burlesque buikdanseres Shalymar el
Amar, Aisa Lafour zelf en Leyla Jouvana met
haar Roland. Na de pauze werd de spits
afgebeten door tannouradanser Ahmed Fekry.
Verder zagen we opnieuw Farahnaz, Nadia
Nikishenko, Leyla Jouvana en Roland, Suraiya
(nu zonder Mansour) en Aisa Lafour en verder
Anusch Alawerdian en Orit Maftsir.
Als ik zonder mijn aantekeningen terugdenk
aan het gala, dan zijn vrijwel alle beelden die
bij mij bovenkomen die van de 'afwijkende'
optredens: allereerst de twee eerste optredens
van Nadia Nikishenko - een dans uit het 'oude
Egypte' en de "Evil Brahmin", beide in
prachtige kostuums, het crossover optreden
van entertainmenttalent Barbara, Shalymar el
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Amar met haar rode veren, die haar optreden
wat mij betreft verpestte door het af te sluiten
met een stripact, waarbij ze als buikdanseres
tevoorschijn kwam, Farahnaz met haar liedje
"Nimbooda" en Leyla Jouvana met haar
poisluiers.

Afstand
Napratend met andere mensen uit het publiek
kom ik tot de conclusie dat het nogal wat heeft
uitgemaakt waar je zat in die grote zaal. Ik zat
op ongeveer tweederde, gerekend vanaf het
podium, een flinke afstand van het podium,
dus. Goede danseressen als Aisa Lafour,
Samantha Emmanuel en Tjarda van Straten
kwamen op die afstand voor mij minder tot hun
recht. Ik kon wel zien dat ze prachtig dansten,
maar het raakte me zo weinig. Ik kende Aisa's
dansen tot nu toe alleen van YouTube en had
er misschien ook te hoge verwachtingen van.
Het publiek vóór mij dacht daar duidelijk
anders over; Aisa kreeg na elk optreden een
daverend applaus. De tribal-fusion optredens
hadden volgens mij vooral last van de wat
fantasieloze, kerk- of huiskamerachtige
inrichting van het podium. Wat me aan het
denken zette, maar daarover later meer.
Tarab
Ahmed Fekry danste na de pauze het soort
tannouradans dat in Egypte vaak voorafgaat
aan het optreden van een buikdanseres. Daarmee kwam de zaal gaandeweg in de Egyptische sfeer. Zelf ben ik een beetje uitgekeken
op dit type tannoura, zeker sinds ik in Cairo de
gepassioneerde dans van de "Al Tannoura
Troupe" heb gezien (zie Raqs wa Risala 8).
Het verschil tussen de optredens voor en na
de pauze vond ik vrij groot. Dat zal de invloed
van de live muziek zijn geweest, in combinatie
met de keuze van de nummers. Minder aandacht voor het beeld en meer voor het gevoel.
Suraiya had vóór de pauze twee snoeiharde
drumsolo's laten zien op dito muziek, maar
danste nu veel zachter op "Baed Anak"; ik
vond dit veel prettiger om naar te kijken. Nadia
Nikishenko kwam in deze setting juist minder
tot haar recht: van de khaleegy was alleen
haar kostuum en het zwaaien met de haren
herkenbaar. Farahnaz en Anusch Alawerdian
pasten prima in deze omgeving. Van Anusch
had ik best nog een optreden willen zien.
Leyla Jouvana en Roland deden gewoon hun
eigen ding; hen leek het niet zoveel uit te
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maken wie er allemaal nog meer op het
podium zaten. Ik heb ze wel eens beter gezien.
Aisa Lafour danste haar interpretatie van het
liedje dat Oum Kalthoum met haar vertolking
beroemd heeft gemaakt: Enta Omri. Ik zou
Aisa dit graag nog eens zien doen in een wat
intiemere omgeving. Orit heeft met haar twee
optredens een diepe indruk op mij gemaakt.
Met haar kleine bewegingen en haar enorme
uitstraling wist ze mij zelfs op die grote afstand
te treffen. Over tarab gesproken! Tijdens haar
tweede optreden danste ze van het podium af
en ging het publiek in, dat daar enthousiast op
reageerde. Een prachtig slotoptreden van een
prachtige avond. Mijn complimenten voor de
mensen die deze show hebben samengesteld,
die nota bene nog op tijd begon ook!

Theaterkunst
Zoals gezegd heeft ook deze dansavond mij
weer aan het denken gezet over buikdans als
podiumkunst. Ten eerste over de rol van vormgeving en decors: kun je van een volwaardige
dansvoorstelling spreken als er geen decors
zijn die passen bij de dans die je laat zien?
Verg je niet teveel van de kwaliteit, de energie
en de uitstraling van een danseres als ze met
haar dans een bepaalde sfeer moet oproepen
in een omgeving die een heel andere sfeer
uitademt? Ik zou de optredens van Tjarda en
Samantha bijvoorbeeld dolgraag nog eens zien
in een gepaste omgeving. En is live muziek

niet eigenlijk een must? Ik vond het verschil
tussen de dansen vóór de pauze en die op live
muziek dus groot, ook van de danseressen die
zowel voor als na de pauze te zien waren. En
live muziek draagt op zich al bij tot een bepaalde sfeer, die na afloop van een optreden nog
een tijdje blijft hangen. Volgens mij kun je er
niet omheen om zo'n avond als één geheel te
zien; alle factoren dragen bij tot de totale
beleving. En daarom vraag ik me nog iets af.
Wij spreken graag over buikdans als theaterkunst, maar is dat terecht? Is de hedendaagse
Nederlandse buikdans een kunst die in het
theater thuishoort of is dat een ambitie dat wij
met ons allen eerst waar moeten maken? Ik
begin steeds meer dat laatste te vinden. We
moeten dat doen door met elkaar samen te
werken: dansers, beeldend kunstenaars en
muzikanten, gebruik makend van elkaars
kwaliteiten en ons bewust van onze eigen
zwakheden. Door complete, avondvullende
voorstellingen die meer zijn dan een imposante
line-up van topartiesten. Dat ik dat vind, komt
ook doordat ik net de biografie van de
beroemde Sergej Diaghilev heb gelezen, maar
daarover in een volgende Raqs wa Risala
meer.
Judith Scheepstra
(Foto Samantha Emmanuel rechtsonder ©
Lars Steenhoff; overige foto’s, behalve Tina
Chatib, © Ronnos)
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n De duizend-en-één nacht leesclub m
Als één boek invloed heeft gehad op hoe er nu tegen buikdans wordt aangekeken, dan zijn het
de vertellingen van duizend-en-één nacht. Op vrijwel elk feest en in vrijwel elke film in de sfeer
van duizend-en-één nacht is een buikdanseres te zien. Die liefde is niet wederzijds, zo blijkt,
want in de vertellingen zijn geen buikdanseressen te vinden. Maar toch vind ik het boek
verplichte kost voor iedereen die zich met buikdans bezighoudt.
origineel handschrift van is gevonden, komen
ze niet in de Nederlandse vertaling voor.
De komende nummers van dit blad wil ik aandacht gaan besteden aan deze vertellingen,
maar ook aan de cultuurproducten die daarvan
zijn afgeleid: boeken, verhalen en niet te
vergeten de vele films. Om te laten zien hoe de
vertellingen zijn doorgedrongen in onze cultuur
en wat het effect daarvan is op onze dans.
De gebonden Nederlandse versie van "De
vertellingen van duizend-en-één nacht" (ISBN
9789054601517) van uitgeverij Bulaaq is de
enige, volledig uit het Arabisch vertaalde
Nederlandse uitgave. Daarvoor zijn de
belangrijkste Arabische bronnen gebruikt: de
zogeheten Boelaak-editie (Cairo, 1835), de
Calcutta-editie (1842) en die van Mahdi
(Leiden 1984). Hij kost € 39,90.
Dit is de vreemdste boekrecensie die ik ooit
heb geschreven. Hij gaat namelijk over een
boek dat ik nog niet uit heb; ik heb nog maar
1200 van de in totaal ruim 3200 pagina's
gelezen. En besloten om het met lezen wat
kalmer aan te doen om de verhalen, waarmee
de dappere Sjahrazaad haar echtgenoot weet
in te palmen en zo honderden meisjes het
leven redt, rustig op me in te laten werken.
Ik ben nog geen buikdanseres tegengekomen,
alleen een enkele keer het woord 'danseressen'. Vertaler Richard van Leeuwen verzekert
mij dat me nog heel wat te wachten staat,
maar geen buikdans. De vrouwen die ik wel
tegenkom zijn vaak beeldschoon en zeer
geleerd. Ze dansen niet, maar vechten, filosoferen, bespelen muziekinstrumenten, zingen
en dragen gedichten voor. En dat voor het oog
van oogverblindend mooie, jonge mannen.
Verder lees ik over liefde, verlangen en seks
en over de belevenissen van gewone mensen,
koningskinderen en niet al te slimme djinns.
Intussen heb ik ontdekt dat twee typische
duizend-en-één nacht verhalen waarschijnlijk
pas veel later aan de verzameling zijn toegevoegd: "Aladdin en de wonderlamp" en "Ali
Baba en de veertig rovers". Het is mogelijk dat
beide verhalen gebaseerd zijn op Arabische
originelen, maar omdat er tot nu toe geen

Wie leest er met me mee?
Judith Scheepstra

Raqs wa Risala, nummer 22, juli 2011, blz. 22

n Agenda m
Oriëntation, the 2nd edition
Start: Vrijdag 1 juli 2011 om 20:00 uur
Einde: Vrijdag 1 juli 2011 om 23:00 uur
Locatie: Mirror Centre, Ter Gouwstr 3, Amsterdam
Kosten: € 10
Website: www.ashrabellydance.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

Ashra Bellydance presenteert: oriëntation, the 2nd
edition. Een avond vol buikdansoptredens in de
verschillende stijlen, uit de verschillende streken
waar de oriëntaalse Dans zijn wortels heeft. De
dans wordt in al haar prachtige kleuren, vormen en
ritmes gepresenteerd, waarbij alle roots en culturen
uiteindelijk tot 1 groot feest samensmelten. Met:
Dansgroep Ashra Bellydance, Ashras cursisten uit
Amsterdam & Leiden, Solo’s van Natascha en
Ashra, Oriëntal Disco met DJ Alestarsky (Arabian
Pop, Bhangra, Chaabi, Balkan & World Grooves)

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 fidance in samenwerking met shaia

Zomerworkshops met Sena
Baladi
Start: Woensdag 6 juli 2011 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 10 augustus 2011 om 22:00 uur
Locatie: Spijkenisse
Kosten: € 24,50
Website: http://senadance.com

Start: Zaterdag 2 juli 2011
Einde: Zaterdag 2 juli 2011
Locatie: Haarlem
Kosten: € 65
Workshop baladi van binnenuit
Baladi traditioneel
Start: Zaterdag 2 juli 2011
Einde: Zaterdag 2 juli 2011
Locatie: Haarlem
Kosten: € 62,50
Website: www.buikdans-yoga.nl
In de serie "Buikdans en Beleving" geeft
Sabouschka zomerworkshops in Haarlem. Met
Sabouschka's baanbrekende lesmethode wordt
buikdans meer dan een techniek; het gaat in je
bloed zitten. Vanuit ontspanning ervaar je de
muziek en geef je expressie aan je gevoel. Zaterdag
2 juli traditionele Baladi: een verfijnde solodans uit
het nachtleven van Cairo.

Tijden: van 19.30 tot 22.00 uur voor alle niveaus
Locatie: Dans- en denksport Partycentrum Martien
& Ellie Molenaar | Slauerhoffstraat 4 | Spijkenisse.
Kosten: losse workshops kosten € 24,50 per avond.
Bij boeking van alle workshops 10% korting. 6 juli Uitstraling en mimiek in de dans. 13 juli - Armen en
handen verfijnde technieken. 20 juli - Khaleegy. 27
juli - Speciale accenten in de trommelsolo gewoon
iets anders. 3 augustus - Zomerworkshop met
Harlemin specials van Harlemin! 10 augustus Vrijdansen, hoe doe ik dat onbevangen. Voor meer
info zie de flyer op de website.

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

ATS en Fusion workshops voor (half-)
"InFusion Rendezvous": Kom en laat je verrassen!!

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
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Kennismaking met buikdans : een

"Sills 'n Drills"

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
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

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

Workshopweekend diva's van toen met Lady
Moonlight en Farouq
Toveren met Sluiers Buikdansworkshop
Start: Zaterdag 9 juli 2011
Einde: Zondag 10 juli 2011
Locatie: Het Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10 Den
Haag
Kosten: € 37,50 per works
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
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.

Start: Zondag 17 juli 2011 om 12:00 uur
Einde: Zondag 17 juli 2011 om 14:30 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 39,Website: www.buikdanslijn.nl
Sluierdans is de dans van de vrijheid ! Mysterieus,
dromerig of wervelend, de magie van sluierdansen
hoort bij de Oriëntaalse dans. In deze workshop leer
je veel technieken om je te sluieren en te
ontsluieren, en geheimen om je publiek te
betoveren. Alle niveau's.

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
kan deze zomer een korte cursus buikdansen
volgen van 6 lessen om zich te oriënteren op de
dans. We leren de basis bewegingen en geven
aandacht aan de goede houding. Meenemen: een
sjaaltje voor om je heupen en gemakkelijk zittende
kleren. De lessen beginnen 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
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Bellydance Egyptische Trommelsolo
Start: Zondag 24 juli 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 24 juli 2011 om 17:00 uur
Locatie: Vlaardingen
Kosten: € 35,Website: http://mounira.nl
Zomerworkshop Bellydance Egyptische
Trommelsolo Choreografie en technieken

Locatie: Leiden
Website: www.summerbellydancefestival.com
Workshops met internationale topdocenten,
Competitie Miss Summer Bellydance 2011, Show The Bellydance Spectacle, Feest - Summer
Bellydance Lounge Verder ook: - Arabische DJ Alx
van Bellyhouse uit New York - Zanger Ramy
Lapache met Live Muziek - Open Podium
Optredens - Show van winnaar Miss Summer
Bellydance 2011 - Bazaars, o.a. Shahraman Palace
uit Libanon - En nog veel meer verrassingen. Ervaar
het als de perfecte buikdans weekend in Leiden.

Bellydance Shakira Style
Start: Zondag 31 juli 2011 om 14:00 uur
Einde: Zondag 31 juli 2011 om 17:00 uur
Locatie: Delft
Kosten: € 35
Website: www.mounira.nl

Tribal Indian fusion

Zomerworkshop Bellydance Shakira Style in Delft
Choreografie en technieken

Start: Zaterdag 6 augustus 2011 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 6 augustus 2011 om 13:30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Koreneare, Bergen op
Zoom
Kosten: € 30
Website: www.aliyesdance.com

Zomercursussen

Bewegingen vanuit de Tribaldans gecombineerd
met bewegingen uit de Indiaase dans, zowel
langzaam (prayer) als snel.

Start: Maandag 1 augustus 2011
Einde: Woensdag 31 augustus 2011
Locatie: Oriëntaalse Dansstudio Nijmegen
Kosten: € 80
Website: www.oriëntaalsedansstudionijmegen.nl
Zomercursussen in Nijmegen. Voor iedereen
toegankelijk!

Zomerweek Farouq en Dalla Diva's
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 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. Onderwerpen: Baladi, Saaidi,
verhoog je muzikaliteit, armen/handen/schouderspecial, Nagwa Fouad special, Bootcamp, SpaansArabisch, Lange ritmes, Tunesisch-Oriëntaals,
grondpatronen en dansen op de plaats. Info en
opgave: www.farouq.nl of peterverzijl@planet.nl

International Summer Bellydance Festival 2011

The Bellydance Spectacle
Start: Zaterdag 6 augustus 2011 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 6 augustus 2011 om 23:00 uur
Locatie: Leiden
Kosten: € 28
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) Bezoek
ons website voor info en online kaarten verkoop.

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'.

Start: Vrijdag 5 augustus 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 7 augustus 2011 om 23:00 uur
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Summer Bellydance Lounge

Klassieke stijl & sluierdans

Start: Zondag 7 augustus 2011 om 20:00 uur
Einde: Zondag 7 augustus 2011 om 23:00 uur
Locatie: Leiden
Kosten: € 15
Website: www.summerbellydancefestival.com

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

Sluit met ons de 'Summer Bellydance Louge 2011'
en kom feest met ons mee met o.a. - Arabische DJ
Alx van "Bellyhouse" uit New York - Zanger Ramy
Lapache met Live Muziek - Open Podium
Optredens - Show van winaar "Miss Summer
Bellyddance 2011" - Bazaars, o.a. Shahraman
Palace uit Libanon - En nog veel meer
verrassingen... Ervaar het als de perfecte buikdans
weekend in Leiden.

Zomercursus Tribal
Start: Maandag 8 augustus 2011 om 19:30 uur
Einde: Maandag 29 augustus 2011 om 19:30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Sprong, Paviljoensgracht
33, Den Haag
Kosten: € 40,Website: http://myspace.com/470400219
Ik geef weer een zomercursus Tribal (ATS) in Den
Haag dit jaar. Vier maandagavonden: 8 , 15 , 22 ,
29 augustus.

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.

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

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).

Zigeunerdans
Start: Zaterdag 27 augustus 2011 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 27 augustus 2011 om 13:30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Korenae, Bergen op Zoom
Kosten: € 30
Website: www.aliyesdance.com
Allereerst wordt begonnen met een aantal
bewegingen vanuit de zigeunerdans, waarna een
korte choreografie wordt geleerd. Het principe van
tribaldans komt echter ook voor; ofwel het leiden,
volgen en improvisatie.

Asli Sharqi Warming-Up
Start: Zaterdag 27 augustus 2011 om 11:30 uur
Einde: Zaterdag 27 augustus 2011 om 22:00 uur
Locatie: Theater De Regentes
Website: www.aslisharqi.nl
Een dag met workshops, coaching, een preview van
het Oum Kalthoum Project en diner en feest aan
zee om in de stemming te komen voor het
origineelste oriëntaalse buikdansfestival van
Nederland op 23, 24 en 25 september!

Egyptische Roma (gypsy)dans: aards en vrij. met
Vera van het Amana Dance Theatre.
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Kennismaking met buikdans : een introductieworkshop
Start: Zaterdag 27 augustus 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 27 augustus 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.
Deze workshop bereidt je voor op een wekelijkse
Buikdanscursus voor (Absolute) Beginsters.

Zomerworkshops Yazila
Start: Zaterdag 27 augustus 2011 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 27 augustus 2011 om 17:00 uur
Locatie: School v Oriëntaalse dans Al Hambra
Utrecht
Kosten: € 45
Website: www.yazila.nl
Spaans-Arabisch.Yazila is pionier op het gebied van
de Moorse dans.Wereldwijd heeft ze ws s en shows
hierin verzorgd.Haar danstheatervoorstelling
Moorse Mysteriën was grotendeels gewijd aan deze
stijl.Oriëntaalse dans en Flamenco zijn verwante
dansvormen waarvan de bewegingslijnen grote
overeenkomsten vertonen.Sensualiteit en
ingehouden passie complementeren elkaar.

Morgenland feiert den Sieg der Ägyptischen
Revolution und veranstaltet die Oriënt-Gala des
Jahres mit: TITO und RANDA KAMEL + Live
Orchester und mit den Best of Künstlern
Deutschlands!
Moeder-Dochter Buikdans
Start: Zaterdag 3 september 2011 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 3 september 2011 om 15:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 75,Website: www.buikdanslijn.nl
Buikdansmiddag voor Moeders en Dochters. Een
leuke, speelse, inspirerende buikdans-middag voor
moeders en dochters van alle leeftijden, vanaf 6
jaar. Alle niveau's. Het plezier van buikdansen delen
met je moeder of dochter is een liefdevolle, intieme
aangelegenheid. Met niemand heb je de unieke,
lichamelijke band, die er tussen moeders en
dochters bestaat!
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
Workshop Balady: Sha'abi Choreografie - "El
Hantour". Deze choreografie heeft Anusch in het
najaar op een feest van lady Moonlight in het
Syndicaat gedanst, een prachtige en pittige
choreografie. De prijs van de workshop is € 35,(incl. catering). Informatie/opgeven bij ShahiraLinda, mobiel 06-12226454, e-mail:
l.plaizier@pzh.nl

Shaabi en Pop
Asli Sharqi
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)

Tito und Randa Kamel: Traumgala und großer
Bazar
Start: Zaterdag 3 september 2011
Einde: Zaterdag 3 september 2011
Locatie: Frankfurt am Main, Duitsland
Website: www.morgenlandgala.de

Start: Vrijdag 23 september 2011 om 10:00 uur
Einde: Zondag 25 september 2011 om 22:00 uur
Locatie: Theater De Regentes
Website: www.aslisharqi.nl
Asli Sharqi staat voor originele oriëntaalse dans,
zowel traditioneel als vernieuwend. Dit jaar met
hoofdgast Aziza uit Canada! Het festival bevat drie
dagen vol film, voorstellingen, workshops, bazar,
debat, film, open podium, party, lezing, meet & greet
en nog heel veel meer. Kortom: heb je iets met deze
prachtige dans en alles wat daarmee in verbinding
staat, dan mag je Asli Sharqi niet missen.

Dansreis Turkije
Start: Woensdag 5 oktober 2011
Einde: Donderdag 13 oktober 2011
Locatie: Turkije
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Kosten: € 900.-Website: http://sheherazade-bazaar.nl
Van 5 tot 13 oktober 2011 is er een buikdansreis
naar Turkije. Eerst 3 dagen Istanbul en dan 5 dagen
Cappadocie. De reis gaat door! Zie voor verdere
info de website of mail info@sheherazade-bazaar.nl

Informatie: Shahira-Linda, tel. 06-12226454, e-mail:
l.plaizier@pzh.nl
Dans/Woestijnreis Egypte
Start: Vrijdag 4 november 2011
Einde: Vrijdag 18 november 2011
Locatie: Egypte
Website: www.faracha.nl

Toetanchamon in Brussel (laatste maand!)
Start: Donderdag 6 oktober 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.

Onze inmiddels beroemde reis door Egypte, van
Cairo door de woestijn naar Luxor. Cultuur, muziek,
dans, woestijn en veel meer. Geen reis maar een
super ervaring. Je leert het land en de Egyptenaren
kennen, de dans in de stad en op het land. De show
en real life music & dance. Alleen of met een
vriendin (er is ook alternatief 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. Sluitingsdatum: 30 juni 2011 Info /
kennismakingsmiddag: 3 juli 15.00-17.00 uur
Lokatie: Buikdansschool Faracha, Maasenweg 6,
Weert. info of brochure : yvonne@faracha.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 in het
Danshuis Nitsanim in Den Haag. Tijd: 13.30 - 18.15
uur. Aan het exacte programma en flyer wordt nog
gewerkt. Zodra er meer informatie is wordt dat
bekend gemaakt, en de flyer rondgezonden. Tevens
zal Pierre kostuums en meer moois meenemen voor
zijn bazaar. Informatie: Shahira-Linda, tel. 0612226454, 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,Deze dansshow wordt weer een mooi en
afwisselend programma, waarin vele stijlen van de
oriëntaalse dans de revue zullen passeren. Met
medewerking van Yazila, Banat Laklak, Lady
Moonlight, Zafira, Wendila, Farouq, Pierre Moussa
met Yasmin Yildiz, Dansgroep Mirage. Het
programma is nog niet helemaal rond, verder
informatie volgt. Dan is tevens de flyer beschikbaar.
De deur is open vanaf 13.30 uur. Tevens zal de
bazaar van Pierre Moussa aanwezig zijn.

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 zaterdag 26
november 2011 van 13.30 tot 18.00 uur en op
zondag 27 november 2011 van 11.00 tot 15.45 uur.
Aan het pogramma wordt nog gewerkt, zodra dat
rond is wordt het bekend gemaakt. Dan zal ook de
flyer worden verzonden. De kosten zijn 80,- euro
per dag. De locatie is het Danshuis Nitsanim, te Den
Haag. De workshops zijn incl. catering. Informatie:
Shahira-Linda, mobiel 06-12226454, e-mail:
l.plaizier@pzh.nl

Dansreis naar Zuid-Egypte
Start: Donderdag 5 januari 2012
Einde: Donderdag 12 januari 2012
Locatie: Luxor , Egypte
Website: www.bellydancetravel.nl
Dansreis naar Zuid-Egypte van 5 t/m 12-1-12
(Luxor)of van 29-12-11 t/m 12-1-12 (Aswan Luxor)
info: [www.bellydancetravel.nl] of Lady moonlight
tel.070-3450594
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