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Voorwoord
Als er één zangeres is die iedere buikdansprofessional zou
moeten kennen, is het wel Oum Kalthoum. Hoewel zij al
ruim 35 jaar geleden is overleden, is haar stem in de
Arabische wereld nog steeds overal te horen, in taxi’s,
café’s, winkels en bij mensen thuis. Waarom is dat? Laudie
Vrancken probeert op die vraag een antwoord te geven.
Verder komen we meer te weten over de EgyptischGriekse danseres Nelly Mazloum (1929-2003), die
sommige buikdansprofessionals uit de Lage Landen zich
nog persoonlijk herinneren. Haar energie, haar scherpe
inzichten en haar gevoel voor humor hebben onuitwisbare
sporen nagelaten.
Ana Euson-Todorovic is begonnen als mimespeelster,
maar ontdekte daarna het bewegingstheater en de
buikdans. Het begon met een fascinatie voor de kostuums,
maar dat veranderde al snel. Bij Pierre Moussa ging het
juist andersom. Als danser verdiepte hij zich in het
ontwerpen en maken van kostuums. In dit nummer van
Raqs wa Risala een kort interview.
Wat hebben buikdans en tao met elkaar te maken? Peter
Verzijl werd nieuwsgierig toen buikdansdocente Paula
Marissink zich met het onderwerp ging bezighouden. Hier
het verslag van zijn ontdekkingen.
In onze serie over illustraties van duizend-en-één nacht
maken we deze keer kennis met het werk van Walter
Crane. Hij ontwierp kinderboeken van kaft tot kaft, maar
wat hadden die te maken met de oude Egyptenaren?
Onze uitnodiging om iets te schrijven over de “BellyBiznez”
heeft geleid tot een merkwaardige grap. Wie van onze
lezers en lezeressen schrijft het volgende verhaal?

Judith Scheepstra
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.
Laudie Vrancken
Laudie, ook wel bekend als Ahlem (oftewel ‘dromen’), raakte eind jaren
tachtig in de ban van de oriëntaalse dans. Zij studeerde lichamelijke
opvoeding en antropologie en begon na wekelijkse lessen, vele workshops
en optredens in 1997 met lesgeven. Sinds 2007 is zij een vaste docent van
de Verdiepingscursus. Zij schreef artikelen voor de Navel, organiseert
dansreizen en maakt voorstellingen met amateurs en professionals, onder
wie Yousri en de Dalla Diva’s ( www.buikdans.nl ). Op dit moment is brede
erkenning voor de oriëntaalse dans als podiumkunst haar belangrijkste
drijfveer.
Linda Plaizier (Shahira-Linda)
“Dansen doe ik al mijn hele leven: dansen is leven en leven is dansen. In
1986 ging ik buikdanslessen volgen en sindsdien heeft het me niet meer
losgelaten. Na jaren van lessen bij Shu volgden lessen bij Dansschool Al
Hambra, de opleiding van Hassan Khalil en workshops bij andere docenten
uit binnen- en buitenland. Ik vind het belangrijk om de achtergrond en
cultuur van de dans te leren. Ik organiseer workshops en shows en treed
op. Daarnaast verdiepte ik mij in flamenco, Balinese dans, stijldans en
volksdans. Voor de Navel heb ik enkele jaren artikelen geschreven”.

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 en hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen?
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n Je niet laten begrenzen door regels m
Jaren terug zag ik een opname van een leerlingenshow van Laetana. Eén cursiste stak er met
kop en schouders bovenuit. Het was Ana Euson-Todorovic. Ana komt uit Slovenië, toen nog
deel van het voormalige Joegoslavië, woont al jaren in Eindhoven en kwam op een bijzondere
manier in contact met de buikdans. Ook heeft ze ervaring in het bewegingstheater, ervaring
met mime en werkt ze met jongeren. Tijd voor een interview met deze duizendpoot.
theater hun basis hadden. Ik speelde in vier
verschillende producties met tegenspelers als
Frans Custers.
Werken met Halina was heftig. Er waren lange
repetitieschema’s, het was hard werken en
veel leren. Gelukkig had ik ervaren tegenspelers, waar ik van op aan kon en veel van
leerde. Daarbij heeft de onbegrensde fantasie
van Halina mijn denken over beweging en
dans erg beïnvloedt. Experimenteren, je niet
laten begrenzen door de 'regels' maar vrij zijn
om alles op je eigen manier in te vullen, zijn
daar enkele voorbeelden van.

In 1999 kwam je met buikdans in
aanraking
Ik weet niet meer waar ik het voor het eerst
zag, maar ik kan het me herinneren dat ik de
kostuums geweldig vond, ja sorry! Ik wilde
gewoon die soort kleding kunnen dragen, dus
ben ik op zoek gegaan naar danslessen. Ik
heb bij verschillende mensen een proefles
genomen, maar toen ik bij Laetana kwam, was
ik helemaal verkocht. Ik bleef bij haar lessen
volgen en vrij snel werd kleding ondergeschikt
aan dans. Ik wilde leren dansen als Laetana.
Voordat je ging buikdansen zat je in het
dans- en bewegingstheater
Toen ik 16 was begon ik met het nemen van
pantomime lessen bij Adres Valdes. Dat was
een fantastische artiest die met grote mime
spelers op de planken heeft gestaan. Hij was
een goede leraar en ik had veel plezier in de
lessen, maar ik was nog te jong om daar
serieus iets mee te doen. Ik vond het in die tijd
belangrijker om in de stad rond te hangen, dus
stopte ik ermee, maar ik vergat het niet….
Eenmaal in Nederland wilde ik graag in mijn
vrije tijd iets doen en na een tijdje balletlessen
genomen te hebben, ontdekte ik dat op twee
minuten afstand van mijn huis een klein
eigenzinnig theater stond waar iemand mime
lessen gaf. Ik meldde me aan en voordat ik het
wist was Theater Het Klein, onder de artistieke
leiding van Halina Witek, mijn thuisbasis
geworden. Ik nam een korte cursus mime en
Halina zag iets in mij. Ik werd een lid van haar
vaste groep acteurs die in het bewegings-

Doe je nog dans- en bewegingstheater?
Ja, zo af en toe doe ik nog eens een project
met Halina Witek, die tegenwoordig bij de TU
betrokken is en wetenschap met kunst
verbindt. Wat mij betreft gaat het bij beide
bewegingsvormen om de kennis van je
lichaam en de mogelijkheden daarvan.
Wat fascineerde je in buikdans?
Het is een prachtige dansvorm. Er valt zo veel
te leren en ik ben nog lang niet uitgeleerd! Ik
sta nog aan het begin…. En niet te vergeten,
nog steeds: de prachtige kostuums.
Wie en wat inspireert je?
Het begon allemaal bij Laetana. Zij was mijn
eerste voorbeeld en ik denk dat zij als mijn
eerste lerares altijd een voorbeeld zal blijven.
Maar ik heb door de jaren heen nog veel meer
mensen gezien van wie ik enorm heb genoten
en geleerd. En wat zo leuk is: ze zijn allemaal
anders. Ik herinner mij nog goed dat ik erg
onder de indruk was van Salomé en Farouq
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toen ik de verdiepingcursus bij ze deed. En ik
heb ook veel plezier beleefd aan de saaidi
lessen van Letty Vos.

optrok, zag hoe ze choreografieën maakte,
hoe ze optrad, hoe ze met muziek omging. En
ik was tijdens mijn reis naar Israël alleen met
buikdansen bezig. Het was niet een lesje hier
en een lesje daar in de drukte van het dagelijkse leven, nee, voor het eerst ging het alleen
om het buikdansen. Ik ging anders naar
muziek luisteren en anders naar de dans kijken
en toen begon ik het een beetje te snappen…
Toen ik echt beter begon te worden werd ik
zwanger en werd ik mama. Dansen ging weer
naar de achtergrond…
Op het moment kijk ik erg graag naar Aisa
Lafour. Haar manier van dansen en lesgeven
en haar manier van groepschoreografieën
maken spreekt me aan. Ze heeft veel van de
moderne Cairo stijl, maar blijft toch zichzelf.
Zoveel anderen vind ik kopieën van Randa
Kamel. Het Duitse “Muse Ensemble” vind ik
ook helemaal fantastisch, dus mijn smaak is
nog steeds erg breed. En niet te vergeten mijn
leerlinge Iris; inmiddels leer ik van haar….

Later begon ik naar Egyptische danseressen te
kijken, zoals Suher Zaki en Fifi Abdo. Ik vond
ze fantastisch, maar ik had niet de behoefte
om op die manier te dansen. Op wie ik graag
wilde lijken was Nadia Gamal, maar mijn
Balkan danskarakter trok ook veel naar de
Turkse kant. Ik ben ook een aantal keren in
Istanbul gewest en heb daar lessen gevolgd bij
onder andere Sema Yildiz; dat was zwaar.
Eerlijk gezegd wilde ik van alles en nog wat.
Uiteindelijk ben ik steeds meer naar de
Amerikaanse danseressen gaan kijken; snelle
indrukwekkende technieken spraken mij aan.
Ik heb een tijdje lessen gevolgd bij Aziza in
Nijmegen. Ik vond het heerlijk, veel op technieken oefenen, echt drillen was het en dat had ik
nodig. Ik heb bij haar ook veel geleerd. Maar er
waren nog zoveel anderen die ik niet mag
vergeten, bijvoorbeeld Julia-Zafira en Mahdy
Emara, en Derya die mij op weg hielp. En dan
ben ik er vast nog veel vergeten te noemen.
Van Orit Maftsir heb ik nog het meeste
geleerd. Was ze beter dan de rest? Nee hoor,
alle genoemde en niet genoemde mensen zijn
geweldig en hebben veel voor mij betekend.
Wat het verschil maakte is dat ik veel met haar

Je doet projecten met jongeren. Wat is het
verschil met lesgeven aan volwassenen?
Ik doe inderdaad veel met jongeren. Het zijn
meestal korte projecten van een aantal lessen
met het uiteindelijke doel een voorstelling te
maken die gepresenteerd wordt. Dit is heel
anders lesgeven. Je hebt een doel en daar ben
je op gericht. Je kunt niet echt diep ingaan op
verschillende stijlen en de zaken uitdiepen.
Hier maak ik vooral gebruik van mijn theaterverleden en maak ik simpele choreografieën
die op het podium indruk maken.
Ook heb ik een project gedaan met meisjes die
onzeker waren en die daar door middel van
dans iets aan wilden doen. Werken aan hun
zelfvertrouwen, lichaamshouding. Vertrouwd
raken met hun lichaam en zich daar prettig bij
voelen, er trots op zijn. Ik vind buikdansen hier
een uitstekend middel voor. Dan kun je wel de
tijd nemen om dieper op de dans in te gaan.
Het is dus elke keer anders. Toch is het met
jongeren werken vaak gericht op een resultaat
op korte termijn en op plezier hebben. Voor de
jongeren die er bewust voor kiezen om verdere
lessen te nemen is er geen verschil met
volwassenen.

Je geeft ook les bij onderwijsinstellingen
Ik doe daar van alles. Meestal zijn er workshops waar kinderen op een dag iets anders
kunnen doen. Maar ik heb ook een theaterproject voor een school gemaakt, samen met een
dramadocent, waar buikdans deel uitmaakte
van de voorstelling. Dat stuk hebben we zelfs
in Italië op een internationaal festival gespeeld.
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Op het moment werk ik veel voor Korein, een
organisatie voor opvang, begeleiding en activiteiten voor kinderen, waar ik voorstellingen
maak met basisschoolkinderen. Dit gaat heel
goed en ik doe het met veel plezier. De
jongeren en kinderen hebben vooraf wel rare
ideeën over buikdans maar dat verandert snel
als ze het eenmaal hebben gezien. Het is wel
zo dat de jongeren van tegenwoordig graag
allerlei dingen voor een korte periode willen
doen. Ze zitten even op streetdance, even op
ballet, even op buikdansen, etc…

Op je site beschrijf je jouw stijl van dansen
als een mix van Egyptisch, Turks en
Amerikaanse showdans
Ha, ha, ha, dat is gewoon een andere manier
van zeggen dat ik mijn eigen ding doe,
beïnvloed door alle mensen die ik hierboven
heb genoemd en ook door mijn Balkan- en
Europese achtergrond. Ik vind het leuk om
dingen te maken die theatraal zijn en die show
zijn; ik houd van de Turkse snelheid en van
Amerikaanse drums, waar elke beweging
indruk maak. Ik houd van het Egyptische
gevoel en de finesse. Ik probeer, let op,
probeer!, een mix van dié dingen te maken die
bij mij passen.
Je hebt ooit een festival georganiseerd met
Laetana. Waarom? Hoe was dat om te
doen?
Orit was de reden. Een jaar voor het festival
had ik Orit uitgenodigd om workshops te
komen geven, omdat ik zelf na Israël nog niet
was uitgeleerd. Dat was een succes dus ik
wilde haar graag nog eens uitnodigen met
hetzelfde concept: kleinschalig, goed
georganiseerd en toegankelijk. Een festival
waar je niet met 50 mensen in de zaal staat en
bijna niets ziet, maar waar je echt contact hebt
met de docenten en persoonlijke aandacht
krijgt. Maar deze keer wilde ik het niet alleen
doen; ik wilde er een paar andere docenten bij
hebben. Ik dacht meteen aan Laetana. Zij was
een ervaren collega, een prachtige danseres
die ook workshops kon verzorgen en die het
concept ook goed vond. We konden goed
samenwerken en wilden Orit graag nog eens
hier hebben, dus zijn we er voor gegaan. Ik
vond het een erg leuke ervaring. Ik had graag
nog een festival met Laetana georganiseerd,
maar ik was hoog zwanger en de tijd daarna
stond vooral in het teken van mijn kind. Ik denk
dat ik er over een jaartje of twee weer aan toe
ben en dan zoek ik Laetana weer op. Wij
moeten het natuurlijk met elkaar eens zijn en
we hebben niet altijd dezelfde smaak, maar we
komen er altijd uit.

Je hebt lessen gevolgd in Libanon en Israël
Libanon was erg fijn omdat ik veel indrukwekkende dingen zag. Ik maakte kennis met
debke, Fairuz, Amani en versterkte mijn
vriendschap met Julia, maar omdat ik zelf veel
ziek was daar, heeft Libanon een veel minder
blijvende invloed op mij gehad dan Israël. In
Israël is het niveau van dansen erg hoog en
lessen nemen daar was pittig en erg leerzaam.
Er werd niet veel uitgelegd; je moest volgen en
naar muziek luisteren. Echt tellen zat er niet
bij. Dat was erg belangrijk voor mij en zoals ik
al zei, het was de eerste keer dat ik niets
anders deed dan buikdansen. Ik ging erheen
om zoveel mogelijk te dansen en dat heb ik
ook gedaan!
Je vindt werken aan conditie belangrijk
Om te beginnen gaan we elke les eerst twee
keer om het gebouw hardlopen. Daarna…
Grapje, wat ik hiermee bedoel is dat ik in de
lessen graag zweet zie. Er word hard gewerkt
en het komt voor dat we wel tien minuten
diverse shimmies afwisselen, bijvoorbeeld op
de plaats of een choochoo. Ik houd van drillen.
Er is geen tijd om te kletsen tijdens de lessen,
dat doen we ervoor of erna met een kopje thee
erbij. Als je alleen even gezellig wilt vrijdansen
ben je bij mij niet aan het juiste adres…
Heb je naast dansen ook andere middelen
van bestaan?
Op de eerste plaats ben ik moeder. Dat is mijn
allerbelangrijkste baan, al kun je die niet bij
'middelen van bestaan' onderbrengen.
Ik heb altijd gewerkt naast het dansen. Mijn
probleem is dat ik veel interesses heb en dat ik
me moeilijk op één ding kan richten. Ik heb
jarenlang in het onderwijs gewerkt als
geschiedenislerares. De laatste zes jaar werk
ik in de cultuursector. Ik ben een coördinator
voor de danswerkplaats bij CKE (Centrum voor
de Kunsten Eindhoven). Ik bedenk en
coördineer dansprojecten die buiten de
reguliere lessen vallen. Een superbaan, maar
helaas wordt dat soort dingen allemaal
wegbezuinigd. Ik heb mijn baan nog wel, maar
het is weer tijd voor iets anders.

Wat zou je graag nog leren?
Oh, waar moet ik beginnen? Ik kom net kijken.
Welke plannen heb je met de dans?
Dit is simpel, groeien en mijzelf ontwikkelen als
danseres en lerares!
Peter Verzijl
(Foto’s © Madeleine Sars Photography)
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n Oum Kalthoum m
Oum Kalthoum was in twintigste eeuw ontegenzeggelijk de beroemdste zangeres van de
Arabische wereld en is dat wellicht nog steeds. Ze trad meer dan 50 jaar op, nam 300 liederen
op en bijna 40 jaar lang werden haar maandelijkse donderdagavondconcerten live op radio
uitgezonden, waarbij het leven in de Arabische wereld even stilstond. De kranten schreven dan
alleen over haar, de kleur van haar jurk, haar juwelen en haar nieuwe lied. Rond die dagen
stond ze centraal in het leven van velen: in de concertzaal, in de café’s en bij de mensen thuis,
zowel binnen als buiten Egypte. Wat maakte haar zo bijzonder en hoe is ze zo groot geworden,
en gebleven? Als je luisteraars vraagt waarom ze haar bewonderen luiden de antwoorden:
“omdat ze de Koran kon reciteren”, “omdat ze dezelfde regel nooit twee keer hetzelfde zong”,
“ze zong natuurlijk”, “haar stem was vol van ons dagelijks leven”, “het was niet alleen haar
stem, maar haar karakter”, “ze was een dochter van ons (platte)land”. Genoeg goede redenen,
maar wat was er nog meer? Wat maakte haar zo geliefd? Hier een poging om daar aan de hand
van haar leven een antwoord op te geven.
oefenen.
Op een avond was haar broer ziek en trad
Oum Kalthoum voor het eerst alleen op in haar
eigen dorp. Ze viel meteen op: zo jong en zo
sterk. Vanaf dat moment ging ze vaak met
haar vader mee door de hele Nijldelta en
konden ze steeds meer vragen voor de
optredens; ze werd steeds populairder. Veel
mensen stimuleerden haar om naar Cairo te
gaan, maar omdat ze daar nauwelijks familie
had en waarschijnlijk ook niet direct werk zou
hebben, heeft het jaren geduurd voordat ze dat
zou doen.

Het begin
Oum Kalthoum werd geboren in een klein
dorpje in de Nijldelta. Haar vader was imam in
de lokale moskee en haar moeder huisvrouw.
Hoewel er twijfel is over haar geboortedatum,
wordt aangehouden wat er in het geboorteregister is opgenomen: 4 mei 1904. Op haar
vijfde volgde Oum Kalthoum haar oudere broer
Khaled naar de Koranschool en daar leerde ze
drie jaar lang Koranverzen uit haar hoofd en
leerde ze lezen en schrijven. De vader van
Oum Kalthoum vulde zijn karige salaris aan
met het zingen van religieuze liederen op
trouwerijen en andere feestelijke gelegenheden. Terwijl hij Khaled leerde zingen, leerde
Oum Kalthoum stiekem mee en toen haar
vader op een dag hoorde hoe krachtig haar
stem was, mocht zij samen met Khaled

De jaren twintig
Uiteindelijk maakte ze, met hulp van muzikale
kennissen, de stap en kwam ze in contact met
theateragenten in Cairo, die haar optredens
regelden. Al snel werd haar stem door de pers
opgemerkt als ongekend sterk en levendig.
Maar in die fase vond men haar nog
ongepolijst; ze miste nog melodische nuance,
subtiliteit en podiumpresentatie. En dus ging
Oum Kalthoum aan de slag om deze aspecten
te verbeteren. Dichter Ahmed Rami liet haar
kennismaken met poëzie en literair Arabisch
en door haar optredens bij de elite ging ze zich
steeds meer als de welgestelden kleden en
gedragen.
Aanvankelijk zong Oum Kalthoum op de
‘ouderwetse manier’. Zij als soliste met een
klein koortje van twee tot vier mannen. Haar
repertoire bestond uit de liederen die ze van
haar vader had geleerd en ze voegde daar, op
verzoek van haar publiek, populaire liedjes aan
toe. Haar eerste opnames kwamen op de
markt en die verkochten bijzonder goed.
Intussen werkte ze onder leiding van privéleraren hard aan haar stem: controle, flexibiliteit, en haar bekwaamheid om de muziek en
de betekenis van de tekst te benadrukken met
haar interpretatie. Iets wat ze in Egypte
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tawafuq noemen, wat zoveel betekent als
samenvallen of overeenkomen. Zelf zei ze dat
een van haar docenten haar leerde eerst de
woorden goed te begrijpen, voordat ze begon
met zingen. Oum Kalthoum was een snelle
leerling met veel zelfdiscipline en de wil om
zichzelf te verbeteren. Zo kon ze volgens
Mohamed Abdel Wahab op gehoor in één keer
een hele introductie onthouden.

dat wel deed, wilde ze graag de opname horen
en moest het vaak over, omdat ze niet
tevreden was. Zelfs de achtergrondmuziek bij
de interviews wilde ze zelf bepalen. Langzaam
maar zeker creëerde ze een zorgvuldig
gekozen groep van vrienden en adviseurs om
zich heen en maakte ze zich los van haar
agenten.

1926 was een belangrijk jaar in haar carrière.
Het was het jaar dat ze besloot om haar
zangers, tot die tijd gebruikelijk, te vervangen
door een prestigieuze instrumentale takht.
Haar muzikanten behoorden tot de besten en
al snel groeide haar naam en faam. Ze deed
goede zaken met de platenmaatschappijen en
bouwde relaties op met de entertainmentindustrie. Er werden speciaal liedjes voor haar
geschreven en ze kon zich meten met de
beste zangers van Cairo. In 1928 hoorde ze bij
de top.

De jaren dertig
In 1930 begon Oum Kalthoum met haar
concerten op de eerste donderdag van de
maand en al snel werden deze concerten
onderscheidende en belangrijke sociale
evenementen. Ze onderhandelde zelf over de
huur van het theater en de publiciteit en
daarmee kreeg ze meer controle over allerlei
aspecten van het optreden en verdiende ze
meer. In 1934 tekende ze, net als Mohamed
Abdel Wahab, een contract met de Egyptische
Radio met een gelijke gage en een eerlijke
verdeling van de uitzendingen. Ze speelde ook
in een paar films en aan het eind van de jaren
dertig stond ze samen met Abdel Wahab aan
de top. Vanaf dat moment kwam Oum
Kalthoum regelmatig op de radio, werden er
opnames van haar concerten gemaakt en
speelde ze in meer speelfilms. Haar ster steeg
met de dag en daarmee ook haar financiële
succes, waardoor ze nog zorgvuldiger kon zijn
in waar en wanneer ze optrad en met wie.
Langzaamaan kreeg ze steeds meer in te
brengen over opnames, uitzendingen en de
interviews die ze als publiek figuur bijna
verplicht was te geven. Hierin was ze niet erg
openhartig. Haar privé-leven hield ze graag
privé en ze controleerde zorgvuldig wat er van
en over haar over werd gepubliceerd en
uitgezonden. Oum Kalthoum had graag de
touwtjes in handen. Ze ontwikkelde een aantal
antwoorden op veel gestelde vragen over
zichzelf zoals ze graag gezien en gememoreerd wilde worden. Ze weigerde iets te
vertellen over haar persoonlijke leven en gaf
zelden radio-interviews. De enkele keer dat ze

Vanaf 1938 werd ze producent van haar eigen
concerten en onderhandelde ze zelf over haar
contracten. Ze kreeg daarin heel veel voor
elkaar. In diezelfde periode kreeg haar
repertoire steeds meer een eigen stijl: modern,
romantisch en virtuoos. Ze werkte veel met
teksten van de romantische dichter Ahmed
Rami en de componist Muhammed al Qasabji,
die in zijn composities Europese elementen
inbracht als de cello en de contrabas evenals
harmonie.

De jaren veertig
De jaren veertig waren de gouden jaren van
Oum Kalthoum. Ze was op de top van haar
kunnen en de mensen die teksten en muziek
voor haar schreven (Bayram al Tunisi en
Zakariyya Ahmd) speelden daar op in. Ze
lieten haar veel vrijheid om te improviseren op
de mawwal (vocale improvisatie) en woorden
in de tekst, waar ze goed gebruik van maakte.
Relatief korte nummers werden lange stukken
in interactie met haar publiek. In de jaren
veertig speelde ze nog in enkele films, maar
Oum Kalthoum was niet uiterlijk niet opgewassen tegen de prachtige verschijningen van
haar jongere concurrenten en door de felle
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theater- en filmlampen raakten haar ogen
geïrriteerd, waardoor ze besloot te stoppen
met acteren. Vanaf die tijd zien we Oum
Kalthoum steeds vaker met een zonnebril.

de. Al snel werd bij twijfel de beslissing bij
Oum Kalthoum gelegd: een invloedrijke positie.

Tijdens de tweede helft van de jaren veertig
vraagt ze de jonge componist Riyad al Sunbati
om teksten van Ahmed Shawqi op muziek te
zetten. Gebaseerd op traditie en toch
eigentijds creëert ze een nieuw geluid met
historische wortels in de Arabische muziek en
poëzie. De resultaten werden zeer gewaardeerd door het Egyptische publiek vanwege de
Arabische ‘eigenheid’. Terwijl Mohamed Abdel
Wahab moderne elementen toevoegde, was
Oum Kalthoum bezig om met haar mensen
oude stukken in een nieuwe expressieve vorm
te gieten.
Oum Kalthoum werd in die tijd een actieve
participant, of misschien wel de dominante
kracht, in het produceren van een lied. Zij koos
de teksten en de componist en besliste over
aanpassingen in tekst en muziek. Ze was niet
tevreden met een, twee of drie suggesties voor
een melodie, ze wilde er meer. En ze zei: “Ik
zal nooit een tekst zingen die me niet raakt”.
Ze zocht lang door naar de mooiste woorden,
leerde nieuwe, ingewikkelde stukken in twee
sessies en leidde bij de repetities de groep
door zelf het tempo te bepalen. Ze eiste dat de
muzikanten de muziek op gehoor konden
spelen, zonder bladmuziek, waardoor ze
volgens haar de muzikale potentie beter
zouden begrijpen. Ze dwong haar muzikanten
om het stuk telkens in het moment te beleven.
Ze was zonder twijfel een van de meest veeleisende artiesten. Opnames mochten niet
worden uitgezonden zonder haar toestemming
en de live opnames, zoals wij die nu kennen
van cd, waren vaak combinaties van
verschillende optredens. Er werd geknipt en
geplakt, soms zelfs halverwege een woord,
zoals bij “Inta Omri”, waarbij ‘om’ van het ene
en ‘ri’ van een ander concert aan elkaar
werden geplakt! Keuzes, precisiewerk en
heroverweging karakteriseren haar toegewijde
aanpak bij producties; uitzonderlijk en
voorbeeldig. Ze stond bekend als een sterke
persoonlijkheid die zich op verschillende
manieren manifesteerde. Ze wilde serieus
genomen worden, was trots en altijd op zoek
naar kwaliteit. Tegelijkertijd stond ze bekend
om haar scherpe humor.
Naast haar artistieke prestaties consolideerde
ze haar plek in de entertainmentindustrie door
in de jaren veertig toe te treden tot het ‘Listening Committee’ van de Egyptische Radio, dat
muziek voor uitzending op de radio selecteer-

Haar publiek was belangrijk voor haar. Haar
luidruchtige fans van de jaren twintig veranderden in de jaren veertig in een toegewijde groep
luisteraars, die bij al haar concerten aanwezig
waren op de eerste rijen. Ze ontving hen
tijdens pauzes in haar kleedkamer en merkte
het als er iemand ontbrak. Zij speelden een
belangrijke rol. De reacties van deze betrokken
luisteraars waardeerde ze zeer en ze gebruikte
ze in haar concerten. Dit in tegenstelling tot
wat ze de ‘clowns’ in het publiek noemde die
tussendoor floten en riepen, om de aandacht
op zichzelf te vestigen in plaats van op de
muziek. Maar Oum Kalthoum kende ook zware
jaren. Al in de jaren dertig kampte ze met
problemen aan haar lever, gal en schildklier,
waardoor ze een streng dieet moest volgen. In
1946 liep ze een longontsteking op, waardoor
ze een periode niet kon werken. Haar moeder,
die altijd bij haar had gewoond, overleed en
even later haar broer, terwijl Oum Kalthoum
voor de behandelingen van haar chronisch
ontstoken ogen in Amerika was. Volgens
naasten verloor Oum Kalthoum in die periode
op momenten de moed om door te gaan.

De jaren vijftig
Vanaf het moment dat ze bekend werd is Oum
Kalthoum achtervolgd door vragen over haar
persoonlijk leven. Haar sterke wil, scherpe
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tong en het gebrek aan relaties leidde tot
speculaties dat ze geen hart zou hebben of
vroeg in haar leven zo teleurgesteld was
geraakt in de liefde dat ze nooit meer van
iemand zou kunnen houden. Na een
kortstondig huwelijk met de vice-president van
de “Musicians Union”, dat ze beiden een
vergissing noemden, trouwde ze in 1954 met
Dr. Hassan al Hifnawi, een bekende
huidspecialist met een vergelijkbare
achtergrond als Oum Kalthoum. Hassan bleef
op de achtergrond, maar stond wel aan het
hoofd van het huishouden. Oum Kalthoum
waardeerde hem; ze hield niet van zwakke
mannen. Tegen die tijd beseft haar publiek dat
Oum Kalthoum geen onaantastbare ster is,
maar een mens met een privé-leven en
behoeften als ieder mens.
Net als velen was Oum Kalthoum blij met de
Egyptische revolutie van 1952. Ondanks het
feit dat ze voor die tijd gemakkelijk omging met
haar eigen en andere staatshoofden. Het werd
haar vanwege haar status niet kwalijk
genomen. Het nieuwe regime stimuleerde
publiek entertainment, vooral radio, en op het
moment dat haar gezondheid het weer toeliet
ging Oum Kalthoum in 1955 weer als aan de
slag. Wel met wat minder concerten per jaar,
maar onverminderd hard als het ging om
onderhandelingen. Ze was niet erg scheutig
met haar honoraria, maar was wel erg scherp
als het om haar eigen inkomsten ging.
Regelmatig raakt ze in conflict over de betaling
van haar muzikanten en schrijvers. Tussen
1952 en 1960 waren haar liederen meer dan
ooit nationalistisch als reactie op de revolutie,
waarbij Jamal Abdel Nasr president werd. Zijn
regime werd door veel Egyptenaren ervaren
als een opluchting na het bewind van Koning
Farouq. Oum Kalthoum had veel gemeen met
de nieuwe president en raakte bevriend met
hem. Tegen het eind van de jaren vijftig sprak
ze zich steeds vaker uit over onderwerpen uit
de samenleving en vroeg ze aandacht voor het
Egyptische erfgoed.

De jaren zestig
Oum Kalthoum herstelde verder van haar
kwalen en bracht een nieuwe stijl op het
podium. De teksten waren eenvoudiger, de
composities langer, en hadden vaak een
dubbele betekenis. Ogenschijnlijk gingen de
teksten alleen over liefde en verlangen, maar
ze werden regelmatig uitgelegd als sociale of
zelfs politieke statements. Bijvoorbeeld het lied
“El Atal”: “Geef me mijn vrijheid, maak mijn
handen vrij!... Ik heb alles gegeven en niets
achtergehouden. Oh, hoe jouw ketenen mijn
polsen lieten bloeden …”. Daarin werd zowel

het loskomen van een geliefde gehoord als de
positie van de Palestijnen die vochten voor hun
vrijheid. De teksten die voor meerdere uitleg
vatbaar waren, waren het populairst
Belangrijk in die tijd was haar samenwerking
met Baligh Hamdi en Riadh el Sunbati, maar
die was niet zo belangrijk als haar uiteindelijke
samenwerking met Mohamed Abdel Wahab,
die vanaf de jaren twintig ook een eigen grote
carrière had. Door bemiddeling van kennissen
kwamen ze schoorvoetend tot een voorzichtige
eerste productie: het populaire “Inta Omri”,
waarna tot en met 1973 nog vele nummers
volgden. De altijd innoverende Abdel Wahab
bracht net als zijn collega’s van die tijd nieuwe
instrumenten en elementen in, waaronder
dansritmes, en voegde daarmee een toegankelijker repertoire aan het oeuvre van Oum
Kalthoum toe. Bestond de takht van Oum
Kalthoum in 1926 uit vier of vijf muzikanten, in
de jaren zestig bestond haar basisorkest uit 28
leden, en bijvoorbeeld voor het lied “Amal
Hayati” uit wel 45 muzikanten. Haar concerten
werden gefilmd en op televisie getoond, maar
als altijd hield ze de touwtjes in handen. Niet
alles mocht worden gefilmd of uitgezonden, de
camera mocht niet te dichtbij komen: kijkers
moesten het concert net zo zien als de
mensen die in de zaal zaten. En net als bij de
radio wist ze met de televisie het onderste uit
de kan te halen met haar gages.
Oum Kalthoum werpt zich in de jaren zestig
steeds meer op als woordvoerster: ze steunt
Arabische muziek en muzikanten, begint een
liefdadigheidsorganisatie en verzorgt een serie
concerten in en buiten Egypte om geld in te
zamelen voor Egypte na de nederlaag in de
oorlog van 1967. Haar concerten buiten Egypte hebben het karakter van staatsbezoeken en
krijgen veel publiciteit. Zo is ze niet alleen de
stem, maar ook het gezicht van Egypte.
Maar helaas gaat haar gezondheid weer
achteruit. Haar oude kwalen spelen op en er
komen nierklachten bij. Ze staat voor het laatst
op het podium in december 1972. In 1973
neemt ze zittend op een stoel haar laatste lied
op in de studio en in januari 1975 heeft ze een
nieraanval die uiteindelijk op 3 februari leidt tot
haar dood. De geplande route voor de
begrafenisstoet kan niet worden gevolgd door
de enorme opkomst van rouwende
Egyptenaren; overvolle straten in Cairo. Al snel
wordt haar kist van de officiële dragers
overgenomen op de vele handen van de
‘gewone’ Egyptenaren, die Oum Kalthoum
naar de Sayyid al Husayn moskee brengen,
waarna ze begraven wordt.
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De nalatenschap van Oum Kalthoum
Voor wie ooit in Egypte is geweest is het een
bekend fenomeen: het maakt niet uit waar je
komt, overal hoor je Oum Kalthoum. In de taxi,
in het café, uit huizen met opengeslagen
ramen, uit winkels… overal. Eigenlijk is er
geen ontkomen aan en hoe meer je er op let,
hoe meer je het hoort. Maar niet alleen in
Egypte, ook in Marokko, Tunesië en andere
Arabische landen hoor je haar stem vaak op
straat, op radio en TV. Na haar dood is haar
publiek groter dan ooit en ze blijft alom
aanwezig als kracht in de Egyptische cultuur.
Hoe komt het dat zij ruim 35 jaar na haar dood
nog zo aanwezig is en iedere Arabische
muzikant, zangeres en danseres wel een of
meer nummers van Oum Kalthoum in zijn of
haar repertoire heeft?
Oum Kalthoum was een veeleisende vrouw
met een uitgesproken mening en een scherp
gevoel voor humor. Haar karakter werd in de
loop der jaren iets zachter en ze werd
genereuzer, hoewel de mensen die voor haar
werkten het daar niet allemaal mee eens zijn.
Een harde werker, een control freak en
perfectionist, die alleen genoegen nam met het
beste. Daarnaast was ze een uitzonderlijke
muzikant en een goede ondernemer. Ze
begreep als geen ander dat ze met muziek op
kon klimmen en construeerde zichzelf bij

iedere stap die ze nam. Ze maakte authentieke
Arabische muziek gebaseerd op tradities, een
erfgoed om trots op te zijn, in een commerciële
omgeving. En Oum Kalthoum was zich, net als
veel andere Arabische vrouwen, bewust van
haar kracht en gebruikte die als geen ander.
Voor veel vrouwen vervulde ze een voorbeeldfunctie door de vele posities die ze innam,
zowel sociaal en politiek als cultureel.

Kracht en niveau
Maar bovenal was ze zangeres en kunstenares van het allerhoogste niveau. De stem van
Oum Kalthoum was in meerdere opzichten
krachtig. Letterlijk zowel qua volume als qua
uithoudingsvermogen. De concerten waren
vaak en lang; steeds dezelfde kwaliteit blijven
leveren is dan een kunst. Technisch omdat ze
goed articuleerde, ieder gezongen woord was
goed te verstaan en ze kon gemakkelijk allerlei
verschillende versieringen aanbrengen,
kleuren en emoties toevoegen. Ze beschikte
over een enorm repertoire aan zangtechnieken. Verder had ze een groot stembereik en
een goede controle over haar ademhaling,
waardoor ze lange tekstuele of muzikale lijnen
kon maken. Maar ook figuurlijk was haar stem
krachtig. Ze wist heel goed wat ze wilde, zowel
zakelijk als artistiek. Ze drukte haar stem net
zo lang door tot ze tevreden was. In die
artistieke stem ligt uiteindelijk de kern van haar
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succes. Als ze voor de volle honderd procent
achter haar creatie kon staan, kon ze ook al
haar gevoel in haar stem leggen. En daarin
waren de woorden voor haar een van de
belangrijkste elementen. De waarde die de
dichter Ahmad Shawqi haar toeschreef: “Ze is
een van de weinigen die weet door te dringen
tot de betekenis van de teksten en de geheimen van de poëzie begrijpt” en zoals Oum
Kalthoum zelf zei: “Ik zal nooit een tekst zingen
die me niet raakt”, vormen de essentie van
haar succes. Aan teksten die in opdracht van
haar soms in een dag werden geschreven, zat
ze soms nog weken te sleutelen samen met de
tekstschrijver, net zo lang tot ze tevreden was.

kan een vertolking op het podium tarab
bewerkstelligen; een gevoel van diepe
ontroering, een moment van extase. Oum
Kalthoum kon dat, in interactie met haar
muzikanten én het publiek, als geen ander en
dat maakte haar de grote artiest die ze was.

De maat van zangers en zangeressen van nu
wordt nog steeds genomen aan de hand van
Oum Kalthoum. Het waarom valt misschien te
verklaren uit het volgende. Muziek betekent in
Egypte drie dingen: het optreden zelf, luisteren
naar en het reageren op het optreden en
praten over muziek en optredens. Een goede
zanger(es) is een mutrib, iemand die een
omgeving van tarab creëert met zijn of haar
performance. Een excellente uitvoering
genereert tarab, een betovering, een gevoel
diep te worden geraakt door de muziek. Tarab
is het hoogste doel van een optreden en de
verantwoordelijkheid van de uitvoerder: de
zanger of zangeres. Door de inleving, de
uitvoering, het gevoel en de overtuigingskracht

Laudie Vrancken (Ahlem)

Wat zeg dat verder? Iedere artiest die iets
creëert en vertolkt, of dat nu een zanger is,
een zangeres, acteur, actrice, danser of
danseres, kan volgens mij een moment van
tarab veroorzaken bij het publiek. Daarvoor is
veel nodig: kennis, kunde, overtuigingskracht,
inleving, uitvoering, gevoel en dan komt dat
moment een keer: tarab… een mooi streven!

Bronnen
Virginia Danielson - The Voice of Egypt, Umm
Kulthum, arabic song, and egyptian society in the
twentieth century (1997), The University of Chicago
Press, Chicago & London.
Oum Kalthoum, Hammadi Ben Hammed en Mokhtar
Boukhris. 1997, Alif Les Editions de la
Méditerranée, Parijs.
Salou Kalbi - Om Kalsoum, Sout fi tarigh ama,
jaartal onbekend, Tunis.
Oum Kalthoum, El hob el kabir, Abdallah Ahmed
Abdallah. 1995, Maktaba Fikri, Cairo.
Het Oum Kalthoum Museum in Cairo
Diverse artikelen op Internet.
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n De creatieve kraanvogel m
Walter Crane (1845-1915) maakte schilderijen, illustraties, kinderboeken, poëzie, keramische
tegels en andere decoratieve kunst en wordt gezien als één van de grondleggers van het
geïllustreerde kinderboek in Groot-Brittannië. Zijn kinderboeken zijn nog steeds de moeite van
het bekijken waard. Twee van die boeken vertellen een verhaal van duizend-en-één nacht, "The
Forty Thieves" (1873) en "Aladdin; or, The Wonderful Lamp" (1875). Boeken met illustraties om
je vingers bij af te likken.

Walter Crane werd op 15 augustus 1845
geboren in Liverpool, Engeland, als tweede
zoon van Thomas Crane, een portretschilder
en miniaturist. Hij was een ijverige leerling van
de bekende kunstenaar en criticus John
Ruskin. Een set van gekleurde paginaontwerpen voor Tennyson's "Lady of Shalott"
kreeg de goedkeuring van houtgraveur William
James Linton bij wie Walter Crane voor drie
jaar in de leer ging (1859-1862). Als houtgraveur had hij overvloedig gelegenheid om het
werk te bestuderen van de kunstenaars wier
werk ging door zijn handen ging, van de
Prerafaëlieten Dante Gabriel Rossetti en John
Everett Millais, van Alice in Wonderland
illustrator Sir John Tenniel en van Frederick
Sandys. Hij bewonderde de meesters van de
Italiaanse Renaissance, maar werd meer
beïnvloed door de Elgin marbles in het British
Museum. Een ander belangrijk element in de
ontwikkeling van zijn talent was de studie van
Japanse kleurenprints.
Vanaf de vroege jaren 1880 was Crane nauw
verbonden met de socialistische beweging. Hij
wilde kunst brengen in het dagelijkse leven van
alle klassen. Met dit doel voor ogen besteedde

hij veel aandacht aan ontwerpen voor textiel en
behang en aan interieurontwerp, maar hij
wijdde zich ook aan echte socialistische kunst.
Een tijd lang verzorgde hij de wekelijkse
cartoons voor de socialistische bladen Justice,
The Commonweal en The Clarion. Hij wijdde
veel tijd en energie aan het werk van de “Art
Workers Guild” en de “Arts and Crafts
Exhibition Society”, door hem opgericht in
1888. Hij was ook een vice-voorzitter van de
“Healthy and Artistic Dress Union”, een beweging die als doel had het dragen van loszittende kleding te bevorderen, als tegenwicht tegen
de stijve, benauwende en zware korsettenmode uit die tijd. De organisatie publiceerde tal
van pamfletten, waaronder eentje met de titel
"How to Dress Without a Corset", die Crane
illustreerde. Hoewel hij zelf geen anarchist
was, heeft hij bijgedragen aan een aantal
libertijnse uitgevers, waaronder de Liberty
Press en Freedom Press.
In 1892 publiceerde Walter Crane zij meest
invloedrijke boek: "The Claims of Decorative
Art", waarin hij schreef dat de kunsten niet
konden bloeien in een wereld waarin de
rijkdom zo oneerlijk was verdeeld. Alleen onder
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het socialisme konden nut en schoonheid worden verenigd. In
1898 werd hij benoemd tot hoofd van "The Royal College of Art".
Hoewel hij al na een jaar ontslag nam om zich meer aan zijn
eigen werk te kunnen wijden, werden zijn verzamelde lezingen
gepubliceerd in twee boeken: The Bases of Design (1898) en
Line and Form (1900).
In december 1914 werd Crane's echtgenote Mary gedood door
een trein. Het paar was 44 jaar getrouwd geweest en Crane was
zwaar aangeslagen. Hij stierf drie maanden later, op 14 maart
1915 en liet drie kinderen achter: Beatrice, Lionel en Lancelot.

Crane was een van de meest populaire Victoriaanse illustratoren
van kinderboeken en een van de eerste makers van gekleurde
prentenboeken, die hij ontwierp in samenwerking met Edmund
Evans. Historisch gezien is deze samenwerking vooral van
belang door de productie van een reeks mooie, goedkope
boeken, elk een complete eenheid, ontworpen van kaft tot kaft. In
1863 ontwiept Crane de omslagen van goedkope 'gele rug'
romans voor Evans en vanaf ongeveer 1865 ontwierp hij
kinderenboeken in de reeks van "Toy Books" die Evans
produceerde voor de uitgevers Warne en Routledge. De boeken
bestonden uit 6 pagina's tekst en 6 pagina's met illustraties in
kleur. Deze serie was een enorm succes; de boeken werden 25
jaar na hun eerste verschijning nog steeds uitgegeven. Crane
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ontwierp zo'n vijftig van deze
boeken, de meest populaire
kinderboeken uit die tijd.
Crane's stijl was een mengeling van invloeden: hij
deelde met de Prerafaëlieten de liefde voor middeleeuws ontwerp en
Renaissance kunst. Hij werd
ook beïnvloed door Japanse
prenten en probeerde hun
stijl van tekenen en hun
briljante, maar ook delicate
kleuren te gebruiken voor
zijn kinderboeken. Crane
entte zijn stijl op wat hij
geloofde dat kinderen in het
bijzonder zou aanspreken.
Daarover schreef hij eens:
"Kinderen blijken, net als de
oude Egyptenaren, de
meeste dingen te zien in
profiel... Zij geven de
voorkeur aan goed
gedefinieerde vormen en
heldere, duidelijke kleuren.
Ze geven niet om perspectief en kunnen heel goed
overweg met symbolische
voorstellingen".
Niet alleen de inhoud, maar
ook de manier waarop de
boeken werden gepresenteerd vond Crane van
belang. Niets werd aan het
toeval overgelaten; Crane
beschouwde elk boek als
een ontworpen werk, waarin
elk element - tekst,
versieringen en illustraties ondergeschikt was aan het
hele concept. Edmund
Evans noemde hem zeer
terecht de 'vader van het
geïllustreerde kinderboek'.
Onder leiding van Evans
verhoogde Crane het
publieke bewustzijn van de
noodzaak van een goed
ontwerp, vakmanschap, en
goede smaak in
kinderboeken.
De “Baldwin Library of
Historical Children’s Literature” van de Universiteit van
Florida heeft 52 boeken met
werk van Crane online

gezet, waaronder zijn prachtige Toy Books
"The Forty Thieves" en "Aladdin; or, The
Wonderful Lamp". In dit laatste boek heeft
Crane uitgebreid gebruik gemaakt van het
gegeven dat het verhaal zich in China afspeelt.
Vreemd genoeg is de geest van de lamp niet
op de plaatjes te bekennen. Net als de
Japanse kunstenaars wier werk hij
bewonderde, had Crane een rebus als
handtekening: een symbool van een
kraanvogel (de betekenis van het woord
'crane'). Een kraanvogel is ook te vinden op
zijn boekomslagen, en in zijn Aladdin boek ook
in de illustraties zelf. De twee boeken zijn heel
verschillend van stijl, maar beide prachtig. In
"The Forty Thieves" zien we één van de eerste
illustraties in kleur van de dans van Morgiana,
de ‘oermoeder’ van de westerse buikdans.
Aan Crane is ook een website gewijd, die
duidelijk met veel liefde is gemaakt; educatief
en met leuke spelletjes voor kinderen, maar
helaas ietsje te vaak uit de lucht.

Ook in Nederland zijn illustraties van Crane
gepubliceerd. Het boek Mooi Elsje uit 1874 is
op het Internet te vinden. Het is de vertaling
van een in hetzelfde jaar in Engeland
verschenen boek. Met de schitterende
houtgravures in kleurendruk van Walter Crane,
maar zonder vermelding van zijn naam op de
omslag en met een qua stijl geheel afwijkende
illustratie op de voorkant.
Bronnen
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Crane
Indiana University-Purdue University Indianapolis
www.iupui.edu/~engwft/crane.htm
Gemeentemuseum Helmond
http://collectie.gemeentemuseumhelmond.nl
www.waltercrane.org.uk
Jeanne-Marie le Prince de Beaumont - Mooi Elsje.
J. Vlieger, Amsterdam 1874
www.geheugenvannederland.nl
Baldwin Children's Library
http://ufdc.ufl.edu/juv/results/?t=walter crane

Advertentie
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n Not yet, but maybe… m
Eind jaren ’90 heb ik in Brussel een workshop gevolgd bij de Egyptisch-Griekse danseres Nelly
Mazloum (1929-2003). Dat was een belevenis. Toch kwam het er niet van om nog een workshop
bij haar te volgen. Een geplande workshop begin 2003 in Eindhoven ging niet door: Nelly was
onverwacht overleden. Door die ene workshop heb ik goede herinneringen aan deze bijzondere
vrouw en ben ik altijd van plan geweest iets over haar te schrijven. De laatste tijd moest ik
steeds aan haar denken en zo is dit artikel ontstaan.
Van die ene keer herinner ik me zowel de
gedegen opgebouwde workshop als de
humoristische wijze waarop Nelly lesgaf en de
ongebreidelde levenslust die ze etaleerde. Het
leek wel alsof ze dit woord zelf had uitgevonden. Wat mij bijstaat is de geduldige correctie
op basisbewegingen en lichaamshouding die
in no time een enorme verbetering teweeg
bracht in danskwaliteit bij de aanwezige
danseressen. Ook over de presentatie had ze
iets opmerkelijks te melden: dat je jezelf tijdens
een optreden niet moet ‘weggeven’, dat
sensualiteit belangrijk is, maar dat je je energie
‘binnen’ moet houden. Of zoals Nelly het zei:
“Dance, but don’t give your self away, think
that in the audience is a person you love and
for whom you are dancing, let him dream about
you but you are not easily available. Give him
the impression that you say: not yet, but
maybe...”. Nelly’s levenslust en het plezier dat
ze had in het lesgeven zijn duidelijk te zien op
een filmpje op www.nellymazloummadri.org.gr
waar een stukje van een reportage over haar
voor de Oostenrijkse televisie te zien is.

Humor
Haar humor spreekt ook uit het artikel van
Maaike Prüst in Navel ’98-’99 nummer 3, over
Maaike’s belevenissen in een workshop met
Nelly, georganiseerd door Vera van den
Berghe. De impact van goed uitgevoerde
poses komt daarin naar voren: “Nelly Mazloum
bleek niet alleen een strenge en bevlogen
docente, maar ook een rascomédienne. Van
tijd tot tijd danste zij zo treffend voor hoe je iets
fout kunt doen, dat ik er diverse danseressen
in herkende die ik inderdaad die fouten had
zien maken, zonder dat ik toen wist waar het
hem in zat… Het grootste deel van de
workshop was gewijd aan poses en het was
prachtig om in de spiegel te zien hoe de groep
langzaam in diva’s veranderde”.
In hetzelfde artikel interviewt Maaike Nelly en
daarin doet ze een aantal pittige uitspraken:
“Het hoogtepunt van de buikdans in Cairo was
in de jaren ’50 tot ongeveer ’63-’64. In die tijd
dansten daar wel zo’n 380 danseressen. Zelf
heb ik altijd gedanst in verhalende stukken.
Het heeft me wel vier of vijf jaar gekost om los
te komen van mijn balletachtergrond. Om de

oriëntaalse dans te leren heb ik een tijd bij de
Ghawazi geleefd en veel folklore gedanst. Op
een keer vroeg een Ghawazidanseres aan mij
hoe vaak ik seks had. Toen ik ‘elke dag’ antwoordde stuurde ze me weg met de woorden:
‘Je kunt geen goede danseres zijn als je het
maar één keer per dag doet’. De oriëntaalse
dans in Egypte is, voor zover niet verboden,
erg vercommercialiseerd, Amerikaanser en
ook Duitser geworden. In de loop der jaren is
het mij opgevallen dat vrouwen, vooral in het
Westen, hun tederheid en zachtheid zijn
kwijtgeraakt. Daardoor stellen ook de mannen
zich harder op. De tederheid, die de vrouw zo
hard nodig heeft, wordt zo om zeep geholpen.
Het is van belang dat vrouwen dat proberen
terug te krijgen. Een vrouw moet zich ontwikkelen, maar wel in overeenstemming met haar
vrouwzijn. Voor westerse vrouwen vind ik
vooral de dans van de hawanim, de 'ladies
dance' erg geschikt omdat die verfijnd is,
aristocratisch en volmaakt vrouwelijk”.

Kindsterretje
Nelly Catherine Mazloum-Calvo werd op 9 juni
1929 in Alexandrië geboren uit welgestelde
Italiaans-Griekse ouders. Als meisje van twee
kreeg Nelly last van verlammingsverschijnselen in de benen, maar met de hulp van een
arts konden ze deze overwinnen. De vrouw
van die arts was balletdanseres en dit
intrigeerde Nelly zo, dat ze op jonge leeftijd al
het besluit nam zelf ook danseres te worden.
Ze werd zelfs een kindsterretje dat van 1939
tot 1945 iedere dag in shows danste, met haar
moeder als impresario. Als 10-jarige speelde
ze voor het eerst mee in een film en er zouden
er nog meer dan twintig volgen. Ze danste als
jong meisje onder andere in het paleis van
koning Faroek en in het Casino Opera, waar in
de jaren veertig Badia Masabne het crème de
la crème van de Arabische muziek en dans
had verzameld.
In het Casino Opera waren er iedere dag twee
shows, een matinee voor het hele gezin en
een avondvoorstelling waarbij alcohol mocht
worden geschonken. Hoewel Nelly zich
bezighield met moderne dans en klassiek
ballet, keek ze ook met belangstelling naar de
repetities van beroemde buikdanseressen als
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Samia Gamal en Taheya Carioca. In de films
maakte Nelly maar zelden een uitstapje naar
de buikdans. De Zwitserse danseres
Meissoun, die later lessen volgde bij Nelly,
vertelde waarom: “De reden waarom ze bijna
geen raqs sharqi deed in de films was dat
iedereen dat al deed. Ze werd juist voor
moderne dans gevraagd, omdat ze een van de
weinigen was die dat kon”.
Nelly’s dochter Marianna (artiestennaam
Marhaba), die al heel vroeg les kreeg van haar
moeder en na Nelly’s dood in 2003 de lessen
overnam, zei: “Er waren toen ongeveer 300
buikdanseressen die voor 5 pond per film
gehuurd konden worden en mijn moeder kon
100 pond vragen, omdat ze de enige moderne
danseres in Egypte was”.

Snoepfabriek
Nelly is zesmaal getrouwd geweest en kreeg
een zoon en een dochter. De vader van
Marianna had het niet zo op de danscarrière
van zijn vrouw. Marianna vertelt: “Mijn vader
was rijk en had een snoepfabriek, hij had er
een hekel aan dat mijn moeder danste. Hoewel
ze opgeleid was als balletdanseres, wilde ze
ook meer weten over de Egyptische dansvormen. Ik herinner me dat er feesten waren in
het bedrijf van mijn vader en dat we keken hoe
de meisjes dansten op de muziek van de radio.
Buiten de fabriek was een steegje waar
bruiloften werden gehouden. De mensen
leenden dan stoelen en tafels uit de fabriek
van mijn vader. Ook daar bekeken we hoe de
mensen dansten. Mijn moeder maakte gebruik
van de auto met chauffeur die mijn vader zich
door zijn welstand kon permitteren en ze
reisde door het hele land, jarenlang, van de
dorpjes op het platteland tot in de woestijn bij
de Bedoeïenen, om te zien hoe er gedanst
werd en was altijd op zoek naar nieuwe
dansbewegingen. Op feestjes van de elite
keek ze ook hoe de vrouwen daar dansten. Ze
zag dat dit heel andere bewegingen waren dan
van de shaabi- en baladidanseressen, maar ze
absorbeerde alles”.
In die tijd doorzocht Nelly ook een jaar lang
boeken uit het Nationale Museum, op zoek
naar beschrijvingen van dansen en kostuums
uit oude tijden. Daarvoor had ze toestemming
gekregen van de directeur, op voorwaarde dat
ze de manuscripten met handschoenen aan
doorbladerde.

Balletschool
Na haar scheiding van de vader van Marianna
opende Nelly een balletschool en begon ze
weer met optreden. Ook vormde ze haar eigen
dansgezelschap. Na twee jaar werken maakte
ze, drie jaar vóór de oprichting van de later
veel beroemdere Mahmoud Reda Troupe, in
1956 een show met Egyptische folkloredans
waarin scènes uit het landelijke leven van
Egypte waren te zien. De groep startte met 25
personen, maar groeide uit tot 50 personen, 25
mannen en 25 vrouwen, en een 50-koppig
orkest. De dansstijl van haar groep noemde
Nelly ‘raqs el ta’biri’ (expressieve dans). Het
was haar eigen interpretatie van haar
onderzoek naar folkloredansen in Egypte. Haar
school kreeg twee takken: de balletschool
(voor meisjes uit de elite) en de folkloristische
school, voor de training van het gezelschap.
Amira’s verhalen
Nelly kreeg naast haar dochter ook een zoon.
Het is onduidelijk of de in de jaren zeventig
populaire zanger Demis Roussos, in 1946
geboren in Alexandrië, een zoon van Nelly is.
Bronnen als Wikipedia weerspreken het, maar
kostuumontwerpster Amira el Kattan vertelt in
een interview met Laudie Vrancken van wél,
en meldt nog een andere anekdote uit die tijd,
die de moeite van het lezen waard is: “Op het
Franse lyceum was ik zo vol van ballet dat ik
met mijn dansschoenen aan in bed sliep.
Omdat ik te lang werd lag er geen carrière als
ballerina voor me in het verschiet. Ik bleef wel
balletlessen volgen bij de opvolgster van mijn
Russische balletleraar: Nelly Mazloum. Nelly
woonde vlakbij en ik stond samen met de zoon
van Nelly, Demis Roussos, in de les. Op een
dag vroeg Nelly me op te treden in een
televisieshow. Zonder toestemming van mijn
ouders nam ik mijn mooiste jurk mee (de jurk
die ik droeg op de trouwerij van mijn zus),
betrok de nanny in het complot en ging op weg
naar de televisiestudio. Daar aangekomen
werd ik door Nelly boven aan een enorme trap
gezet en ze vroeg me oriëntaals te dansen.
Dat had ik nog nooit gedaan! Ik besloot de
weinige bewegingen die ik ooit had gezien en
voor de lol had nagedaan te proberen. Terwijl
ik bezig was kwam Abdel Halim Hafez zingend
de set oplopen! Het bleek een live opname. Na
een paar minuten begonnen de telefoons te
rinkelen en nog tijdens de uitzending werd ik
door mijn familie de studio uitgesleurd. Thuis
kreeg ik vreselijk op mijn donder; dat was het
einde van mijn oriëntaalse danscarrière”.
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Over de dansgroep vertelde Marianna: “De
compagnie presenteerde alleen de folklore
stijlen. Raqs sharqi werd in die tijd niet als een
dans gezien die goed genoeg was voor het
podium. Dat deden ze alleen op feestjes en in
nachtclubs. Er was toen geen gezelschap dat
buikdans op de planken bracht”.
Intussen werd Nelly’s groep steeds bekender.
In 1959 wilde de Egyptische regering een
Nationale Balletacademie oprichten en vroeg
daarbij de hulp van Alexei Jukov. Jukov was
assistent-leraar van het Bolshoi-ballet in
Moskou. Nelly werd aangesteld als zijn
assistente om het Egyptische gehalte van de
dans te waarborgen. Drie jaar lang was zij
Jukov’s rechterhand. Een jaar later werd de
Nationale Folklore Academie gesticht,
eveneens met Russische hulp, en opnieuw
werd hierbij Nelly’s medewerking gevraagd. De
Russische hoofddocent riep Nelly 's morgens
bij zich, waarna hij zelf in de middag de
dansers bijbracht wat Nelly hem in de ochtend
had geleerd. Toen ze ontdekte dat het typisch
Egyptische naar haar mening te veel gerussificeerd werd, stopte ze haar medewerking.
Mazloum had het politieke klimaat mee. De
toenmalige minister van Cultuur was zo
enthousiast over haar werk dat hij in gratis
kaartjes voorzag voor arme Egyptenaren,
zodat die voor niets haar shows konden zien.
In 1961 gaf deze minister haar zelfs een boot
die overal langs de Nijl aanmeerde als een
drijvend theater, zodat iedereen die het wilde
Nelly’s dansgroep kon zien. Een jaar later won
het gezelschap de zilveren medaille op het
Helsinki International Youth Festival met een
folkloredans en werd ze de vaste choreografe
van de Cairo Opera, die naast opera- ook
operetteproducties maakte.

Naar Athene
Toen er in 1964 een andere regering kwam,
keerde het tij. De minister van Cultuur die Nelly
gesteund had, raakte in onmin. De steun voor
Nelly en haar gezelschap viel weg, en veel
dansers vonden hun emplooi bij de groep van
Mahmoud Reda die de representant werd van
de Egyptische folkloredans. Het werd haar
moeilijk gemaakt en er was zelfs sprake van
lastercampagnes in de pers. Vastbesloten
pakte Nelly haar boeltje bij elkaar en verhuisde
naar Athene om daar helemaal opnieuw te
beginnen. Ze wilde een streep zetten onder
haar verleden, wilde haar Egyptische dansen
niet meer doen en richtte zich volledig op haar
dansschool in Athene waar ze alleen nog ballet
en moderne dans ging onderwijzen.

MADRI
Toch begon het na vele jaren weer te kriebelen. In 1985 begon ze wederom oriëntaalse
dans te geven - ze had de naam buikdans
uitgebannen omdat die volgens haar een
negatieve lading had - en ontwikkelde een
eigen stijl hierin die ze 'raqs el hawanim' (dans
van de dames) noemde. Ze begon ook buiten
Griekenland workshops te geven. In 1992
verscheen haar boek “Oriental Dance
Technique, a study of Egyptian dance style for
women of the new age” en in 2001 stichtte ze
de Nelly Mazloum Archaic Dance Research
Institute (MADRI), een non-profit organisatie
die de zowel de evolutie als het behoud van
aloude Mediterrane dansen voorstond.
Nelly beweerde: “Archaïsche dans heeft nog
steeds invloed op onze huidige manier van
bewegen, omdat ze geworteld is in het
kosmische geheugen van onze planeet. Het
lijkt alsof dit verdwijnt in de geschiedenis, maar
het zal altijd een weg terug vinden naar ons
door onderzoek en spirituele identificatie”. Een
zorgvuldig onderbouwde methode om
oriëntaalse dans onderrichten vond ze
belangrijk: “Ik ben tegen valse voorstellingen
en fantasieën rond de oriëntaalse dans, tegen
ongefundeerde vermoedens en geknoei in het
onderricht in deze dans. Dit houdt de
vooruitgang tegen. Een goed opgezette en
systematisch gestructureerde techniek heeft
het voordeel dat je volgens een stevige basis
geschoold wordt. Daarna is het tijd om naar
hartelust te dromen en het pad van de
creativiteit en zelfontdekking te volgen”.
Volgens Mazloum was het leren van stapjes en
techniek niet voldoende om een goede
danseres te worden. Ze wilde haar studenten
hun mogelijkheden laten onderzoeken en
vooral, dat ze van de dans zouden houden:
“Students must love what they do, with their
whole heart, their whole mind and their whole
body”.
Nelly overleed op 21 februari 2003 in haar
woonplaats Athene. Haar dochter Marianna,
die haar ook altijd assisteerde tijdens de
workshops, nam het levenswerk van haar
moeder over.

Charisma
Marieke van Beek schreef na Nelly’s dood in
Navel 2003, nummer 2: “Nelly Mazloum was
een intelligente, charismatische vrouw en
bovendien een goede docente. Eenmaal heb
ik een workshop bij haar gevolgd in Brussel.
Bewegingen en houdingen die ik van haar heb
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geleerd gebruik ik nog steeds. Ook denk ik nog
vaak aan de opmerkingen die ze maakte. Zo
vond ze bijvoorbeeld dat je oriëntaalse dans
niet moet romantiseren door met vele rokken in
de training te verschijnen. Nee, het is gewoon
hard werken in een dansstudio, waarbij je het
best een balletpak met legging kunt dragen….
Ze doorspekte de les met opmerkingen en
gevatte antwoorden, waaruit haar eigen
filosofie en visie op de oriëntaalse dans sterk
weerklonk. Maar het meest bijzondere was nog
wel hoe ze de sfeer van de zestiger jaren in
Cairo nog helemaal in zich droeg. Een sfeer
waaraan je je als dorstig westerse danseres
kon laven, aan den lijve kon ondervinden hoe
het geweest moest zijn in die periode in de
dansgeschiedenis. Dat kan nu niet meer. Een
grootheid is heengegaan”.
In een interview dat Nelly gaf aan een Duits
tijdschrift voor oriëntaalse dans noemt ze ook
de romantisering van de oriëntaalse dans door
de westerlingen: “Te vaak dromen wij in het
westen van de Oriënt. Omdat de Oriënt voor
velen wezensvreemd is, laten velen zich door
allerlei theorieën verleiden die aangewakkerd
worden door de fantasie. Ik heb op het gebied
van de oriëntaalse dans zoveel misinterpretatie
gezien dat ik de mensen die dat doen zou
willen aanraden hun intelligentie en beoordelingsvermogen te gebruiken”……
Peter Verzijl
Bronnen
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelly_Mazloum
www.nellymazloummadri.org.gr
Sami Regine Brick: Wissen ist immer ein wertvoller
Gewinn, Tanz Oriental 12/1992
Nelly Mazloum: Der akademische Weg,
Orientalischen Tanz zu unterrichten, vertaling
Michaela Riedel, Halima, Fachzeitschrift fur
Orientalischen Tanz, 1995, Heft 3
Maaike Prüst: Workshop met Nelly Mazloum en
Marhaba, Navel ’98-’99, nummer 3
Marieke van Beek: In memoriam Nelly Mazloum,
Navel 2003, nummer 2
Laudie Vrancken: Pharaonics of Egypt, een
interview met de Egyptische kostuumontwerpster
Amira el Kattan, Navel 2004, nummer 3

n Grap m
Soms moet je korte metten maken.
De telefoon gaat…. een mevrouw, haar naam
weet ik niet meer.
“Ja, een vriend van mijn man is jarig, hij geeft
een feest en wil een buikdanseres en toen
dacht ik ik maak hem lekker met het idee dat
er een vrouw komt, maar dan kom jij dus als
grap want dat verwacht hij niet, een man, dat
wordt lachen natuurlijk, ik zie zijn gezicht al….
Daarom bel ik jou….”.
Enigszins onaangenaam verrast door deze
vreemde opdracht probeer ik zakelijk te blijven
en vraag ik: wat is uw budget?
“Veel geld om te betalen hebben we trouwens
niet dus misschien wil je komen voor een fles
wijn?”
Stilte.
Hoewel de deur naar mijn idee al lang dicht zat
was dit het laatste zetje om hem niet meer
open te krijgen en hoewel ik wat lang nodig
had om alert te reageren kwam het antwoord
ineens in me op:
“Mevrouw, hoewel ik soms heel grappig kan
zijn als het moet ben ik geen grap en ik ben
ook niet zo aan de drank dat ik me laat
verleiden te komen dansen voor een fles wijn.
Misschien kunt u uw man een glitterpakje
aandoen en kan hij heupwiegend zijn vriend
feliciteren. Dat is vast erg grappig; ik zie het
gezicht van de vriend van uw man al en het
spaart u ook minstens €4.98 uit”.
Stilte.
“Je doet het dus niet?”
“Nee mevrouw, ik doe het niet, ik wens u nog
een prettige avond mevrouw en ik hoop dat het
feest een succes wordt”.
Peter Verzijl

n m
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n Dansen met hart en ziel m
Pierre Moussa danst, geeft les en runt samen met zijn echtgenote Maria een dansstudio in
Düsseldorf. Ook ontwerpt en maakt hij buikdanskostuums, die hij verkoop via zijn “Jasmina
Basar”. Linda Plaizier trok de stoute schoenen aan en nodigde hem uit voor een interview.

Hoe hebben mensen in je omgeving
gereageerd toen je danser werd?
Mijn familie steunde mijn danscarrière. Er
waren ook mensen die vervelend reageerden,
omdat ik een danser was.
Wat betekent dansen voor jou?
Dans is plezier, vreugde en het is een
fascinatie voor mij.

Hoe ben je begonnen met dansen?
Het was op een privé-feestje in Libanon toen ik
14 jaar oud was. Terwijl we stonden te dansen
en plezier hadden, ontdekte Gabi Shiba mijn
charisma en vroeg me of ik interesse had om
in zijn Ensemble te dansen. Hij was op zoek
naar nog tien andere getalenteerde dansers.
Dus werd ik plotseling en onverwacht lid van
zijn Ensemble. Ik had toen nog geen
professionele dansopleiding, maar hij was
bereid me alles te leren. Voor we op tournee
konden gaan hebben we hard getraind.
Een jaar later verliet ik zijn Ensemble en werd
lid van het John Saar's ensemble "Caracalle",
dat vooral in het Oosten zeer beroemd is. Ik
moest ballet, Libanese folklore-, Bedouinedansen en ook buikdansen studeren. Daarna
heb ik voortdurend in hotels over de hele
wereld gedanst, want we waren altijd op
tournee. Veel luxe hotels contracteerde ons
voor een maand of langer. Ook voor koningen
en de high society over de hele wereld hebben
we gedanst en in de nachtclubs van luxe
hotels. We dansten in alle Arabische landen,
de Verenigde Staten en Europa. Toen we op
tournee waren in Duitsland (in Düsseldorf in
het Renaissance Hotel in 1989) verliet ik het
ensemble en besloot om hier te gaan wonen.
Ik kreeg een nieuwe opdracht om elke avond
solo te dansen in een Libanees restaurant.
Sindsdien woon ik in Düsseldorf.

Je bent ook gaan lesgeven
Ik heb van 1989 tot 1995 gedanst in het
Libanese restaurant in Düsseldorf. Toen
realiseerde ik me dat ik niet op deze manier
kon blijven dansen tot ik met pensioen ging.
Daarom vestigde ik mijn dansschool en een
atelier voor kostuumontwerp in Düsseldorf.
Misschien ook dat ik moe was van de vele
tournees, die ik al vanaf mijn veertiende jaar
deed. Daardoor was ik zelden thuis bij mijn
familie. Het is ook belangrijk voor mij om tijd te
hebben voor een gezinsleven met mijn vrouw
en dochter. Het is voor mij erg belangrijk om
les te geven in de oorspronkelijke dansstijl.
Maar ik ben niet bang voor fusies en nieuwe
stijlen.
Wat is je favoriete muziek- en dansstijl?
Ik houd van klassieke buikdans en van
Libanese muziek.
Je hebt je eigen dansgroep
Ik heb altijd veel plezier met mijn groep op het
podium. Het doet me denken aan al die jaren
dat ik lid was van een Ensemble. Mijn groep
heeft ook genoten van het leren van de
Libanese dansstijl. Onze Libanese dans krijgt
veel waardering, omdat hij ongewoon en
verrassend is voor de buikdansfans.
Wat wil je aan je leerlingen meegeven?
Wat ze eerst moeten leren is de originele dans
en zelfvertrouwen. De belangrijke dingen
ontdekken ze uit zichzelf.
Wat vind je van het niveau van de
oriëntaalse dans in het Westen?
Vooral de Europese buikdans is prachtig. Wat
ik mis is het hart en de ziel in de dans.
Dansers zijn over het algemeen gericht op de
techniek en de choreografie. Ik zou daaraan
meer gevoel voor de dans willen toevoegen.
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Hoe zie je de toekomst van de oriëntaalse
dans in het Westen?
De oriëntaalse dans is nu oké, maar we
kunnen nooit weten wat er in de toekomst zal
gebeuren. Hopelijk keren de mensen terug
naar de wortels van de buikdans.
Hoe zie je de toekomst van de dans in het
huidige Midden-Oosten?
Ik kan deze vraag niet beantwoorden omdat ik
ver weg van daar woon. Dit kun je beter
vragen aan iemand die daar woont.
Wat zijn je wensen voor de oriëntaalse
dans? Wat zijn je dromen?
Ik zou willen dat er geen jaloezie onder de
dansers is en we elkaar niet vervelend
bejegenen. We zijn één grote buikdansfamilie
die met elkaar moeten omgaan met liefde,
respect en waardering. Dat zou een enorme
steun voor de buikdans in Europa zijn. Deze
droom kan werkelijkheid worden als we
begrijpen wat het betekent.
Je ontwerpt ook Arabische jurken
Het ontwerpen is mijn andere talent. Ik heb er
altijd van genoten om een danseres te kleden
alsof ze een prinses is. Mijn danscarrière heeft
me geholpen om dit te ontwikkelen. Als we op
tournee waren heb ik als danser ook altijd
nieuwe kostuums voor de leden en zangers

gemaakt. Natuurlijk was het toen gewoon voor
de lol.

Heb je wat betreft het ontwerpen van
kostuums nog een droom?
Ik heb geen plannen. Zodra de inspiratie komt
heb ik nieuwe ontwerpen en bijzondere
kostuums.
Je treedt ook op en organiseert geweldige
feesten. Wat heeft je voorkeur: lessen of de
uitvoering?
Ik geniet ervan om beiden te doen.
Ook je vrouw en dochter dansen. Wat
betekent het voor jou? Bent je trots op hen?
Mijn vrouw is ook buikdanseres. We genieten
allen van het dansen. Natuurlijk, ik hou ervan
dat mijn dochter van het buikdansen geniet.
Wat zou je nog willen u zeggen tegen de
Nederlandse danseressen?
Het is heerlijk om geïnteresseerd te zijn in een
prachtige kunst, zoals buikdansen. Veel
dansers overschatten de techniek en vergeten
dat dans zonder hart en ziel betekenisloos is.
Dan wordt het een sport.
Linda Plaizier (Shahira-Linda)
(Foto © Jasmin Yildiz)
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n De energie van de buikdans m
Paula Marissink stopte in 2001 met buikdansen omdat heupproblemen een actieve loopbaan
als lerares en danseres onmogelijk maakten. Ze volgde de studie voor shiatsu-therapeute en
kwam in aanraking met ‘universal healing tao’, een systeem van lichaamsoefeningen en
meditaties, ontwikkeld in het oude China en naar het Westen gebracht door Mantak Chia. Deze
man heeft veel boeken geschreven en wie hier meer over wil weten kan ze op 'Chia' googelen.
Ik heb jarenlang les gehad van Paula en door haar gedegen en precieze manier van lesgeven
veel geleerd; mijn nieuwsgierigheid werd gewekt toen ik haar over healing tao hoorde praten.
Ik vermoedde overeenkomsten met buikdans en zag healing tao als een andere manier om het
leren van buikdansbewegingen te intensiveren. Tijdens workshops over dit thema, die ik uit
deze zelfde nieuwsgierigheid voor haar organiseerde, viel het ene kwartje na het andere. Deze
Aha-erlebnis wil ik jullie niet onthouden. Vandaar dit interview met Paula Marissink.
vitaliteit verbetert. Ook wordt het zelfhelende
vermogen van het lichaam aangesproken,
worden de emoties in evenwicht gebracht en je
lichaamsbewustzijn neemt toe. Lichaamsbewustzijn is ook enorm belangrijk in buikdans.
Het grappige was ook dat ik op een gegeven
moment dacht, hé wat leuk, hier draaien ze
ook met hun heupen en zo zag ik meerdere
overeenkomsten met buikdans.

De boeken van Mantak Chia
Op mijn 15e heb ik al boeken van Mantak Chia
gelezen, en kennelijk intrigeerde het me.
Destijds waren er geen trainingen over healing
tao. Eenmaal bezig met shiatsu kwam ik via
een folder over healing tao daarin terecht.
Toen ik er mee in aanraking kwam bleek dat ik
langere tijd les had gehad van leraren die
volgens een taoïstische manier werkten, maar
het als het ware nooit hadden verteld, ze
hadden het dus niet die naam gegeven. Ook
voelde ik tijdens deze shiatsu-lessen dingen
met mijn lichaam gebeuren die ik niet kon
benoemen maar die tijdens de healing taolessen expliciet genoemd werden. Het komt er
op neer dat je processen in je lichaam door
middel van meditatie en oefening zelf kunt
sturen en dat je daarmee je gezondheid en

Overeenkomsten met buikdans
De energetische overeenkomst van healing tao
en buikdans op. Een van de eerste dingen
waar je bij de healing tao-training aan werkt is
een warme buik en een koel hoofd. Tijdens het
buikdansen word je warm, met name je buik,
en je krijgt meer energie. Nu weet ik dat dat
onder andere komt doordat je ming men open
gaat. De ming men is een belangrijk
transformatiepunt voor energie, het ligt achter
je navel tussen de 2e en 3e lumbale wervel.
De werking daarvan kun je zelf gemakkelijk
voelen. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat je
moe naar de buikdansles komt maar dat je na
de les energiek weer weggaat. Dus in plaats
van dat je nog vermoeider wordt door het
bewegen, wat je logischerwijze zou denken,
krijg je juist meer energie. Dat komt door de
opening van de ming men en het verbinden
van hart en buik. Het is dus een andere logica,
een energetische logica. Je hoofd wordt rustig
als je buik warm is. Bij de tao gebruik je
seksuele energie om te transformeren naar
gezondheid en vitaliteit en uiteindelijk voor
spirituele groei. Ik bedoel met seksuele energie
hier alle fysieke levensenergie waarin yin zich
met yang vermengt. Ik bedoel niet de verengde
versie van seksueel opgewonden worden en
tot een ontlading willen komen. Dit laatste is
maar een deel van het brede spectrum van
seksuele energie.
Anders gezegd: opwarmen en in beweging
brengen van seksuele energie door het te
verbinden met hartenergie is wat buikdans met
je doet. Voor vrouwen is dit ontzettend
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belangrijk omdat zij van nature “yin” zijn in hun
bekkengebied. Yin neigt van nature naar
afkoeling en stagnatie. Een lerares van me
heeft eens gezegd: vrouwen zouden eigenlijk
altijd moeten dansen om dit tegen te gaan.
Arabische vrouwen hebben die natuurlijkheid
nog erg in zich, ze grijpen iedere mogelijkheid
aan om te dansen, dus om yin in beweging te
brengen. Je ziet dan ook een andere Yinkwaliteit ontstaan, de verbinding onderling.
Vrouwelijke sensualiteit is erg beïnvloedt door
yin. Dit hangt samen met het element water.
Water is sterk vertegenwoordigd in het bekken
van de vrouw. Je kunt dus zeggen dat
buikdans een sensuele, waterige kwaliteit moet
hebben. Maar zoals gezegd, je moet het wel in
beweging brengen anders stagneert die
energie. In de praktijk uit stagnerende yinenergie zich in je sneller slachtoffer voelen,
klagerig gedrag en klachten met het bekken.
Breng je daar met je hart yang in (dus
beweging en warmte) dan krijg je doorstroming
die zich uit in creativiteit en kom je in contact
met schoonheid. Kom je daar mee in contact
dan ontstaan er vanzelf mooie dingen, zonder
na te denken. Als je het vertaalt naar buikdans
kun je dus eindeloos doorgaan met
improviseren en die improvisaties ontstaan in
het moment. Als je buikdanst is dat niet om
calorieën te verbranden, het is geen work-out,
maar je circuleert en transformeert energie en
je ontlaadt deze niet. Je brengt dus yin en
yang met elkaar in verbinding.
Ik snap nu dus beter waar het echt om draait in
buikdans. Je kunt wel afgeleid worden door
acrobatische versierselen maar dat verstoort je
vermogen om diep in je yin-kwaliteit te komen,
bijvoorbeeld door te veel je best te doen op
een beweging of proberen een beweging
ergens in de muziek te zetten die daar
helemaal niet hoort, alleen maar om het plaatje
mooi te willen maken. Is de danseres te veel
gefocust, dan worden de bewegingen niet op
het moment geboren en is de dans een teveel
gecontroleerde kwaliteit. Buikdans is dus veel
meer in overeenstemming als een beweging
van nature geboren wordt dan opgelegd
gechoreografeerd en bedacht. Ik heb op zich
niets tegen choreografie, wel als het de dans
doodslaat.

Hedendaagse buikdans
Ik ben nauwelijks meer thuis in de huidige
vorm van buikdans. Toen ik stopte met dansen
had je nog geen YouTube-filmpjes, alleen
maar video’s. Nu kun je alle danseressen zien
die je wilt zien. Ik heb naar beelden van nu
bekende danseressen gekeken. Ik vind het
vermoeiend om naar hen te kijken. In een hoog

tempo doen ze veel verschillende dingen. Er is
weinig herhaling en stilte. Deze danseressen
volgen de Westerse cultuur, want daarin gaat
ook alles snel. Ik mis daarin dan het “waterigsensuele” wat je zo goed ziet bij de oude
Egyptische danseressen. Ik mis het stille en
het “yinne” in de huidige buikdans, de
moeiteloze en losse bewegingen, de dansen
die heel natuurlijk en vloeiend zijn en een
hypnotiserende kwaliteit hebben. Water is een
kracht die er gewoon “is’’ en in zachtheid
ontstaat. Er is geen spierkracht voor nodig die
je nu vaak ziet in de buikdans. En van dat
spierkrachtvertoon, daar word je als
toeschouwer ook moe van.

Ondersteunend voor buikdans
Tao is de weg naar volledig bewustzijn, te
beginnen met het hele lichaam en alle
weefsels en structuren. Healing tao beschikt
over diverse krachtige technieken om het
lichaam te onderzoeken. Een ervan is het
“ijzeren hemd”. Dat is het contact met je
botten, hoe je je botten neerzet zodat je
optimaal kunt bewegen. Bedoeling is dat je
beweegt vanuit de peeskracht en niet vanuit de
spierkracht. Deze techniek komt eigenlijk uit de
krijgskunst maar is ook belangrijk bij dansen.
Dan heb je nog het gebruik van de diafragma’s
waaronder het middenrif, de bekkenbodem en
de voetboog. Daarnaast ook het gebruik van
de iliopsoas (spier die achter in je rug doorloopt naar je heupgewrichten, het bepaalt de
stand van je heupen en je rug). Energetisch
maakt de iliopsoas het mogelijk contact te
maken met je energetische waterkwaliteit, wat
enorm belangrijk is bij buikdans. Water heeft
een enorme kracht. Als je put vanuit het
element water lijk je zacht en vloeiend maar
sta je in feite in contact met een overdonderende krachtbron. Werken vanuit de iliopsoas
brengt je ook rechtstreeks in verbinding met je
authenticiteit. Is een danseres in contact met
haar authenticiteit dan is ze een mooiere
danseres. Persoonlijke authenticiteit is dan ook
een wezenskenmerk van buikdans.
Door healing tao ben ik me bewuster geworden van mijn baarmoeder. Dat kun je bij
buikdans gebruiken door je beweging een diep
gevoelde aardse kwaliteit te geven. Zo wordt
bij buikdans eigenlijk vanuit de baarmoeder
bewogen en niet vanuit de heup. En al met al
besef ik sinds ik healing tao beoefen nog
sterker dan toen ik zelf nog buikdansles gaf,
dat buikdans om meerdere redenen goed en
gezond is voor vrouwen.
Peter Verzijl
(Foto © Cees Verhoeven)
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n Agenda m
vrolijke en energieke dans met veel mogelijkheden
voor expressie! Voor alle niveaus.

Vertellingen van 1001 nacht
Start: Zaterdag 25 februari 2012
Einde: Zaterdag 12 mei 2012
Locatie: Tilburg, Zwolle, Heerlen, Breda,
Eindhoven, Roosendaal, Den Bosch, Amsterdam.
Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Den Haag
Website: www.hzt.nl/default.asp?path=g50slxll
Het Zuidelijk Toneel presenteert nieuw
Theaterspektakel: Vertellingen van 1001 nachtmet
o.a. Marc-Marie Huijbregts en Ashton Brothers
Zwoele nachten vol sprookjesachtige verhalen. Een
wereld die verleidelijk anders is en de fantasie
prikkelt. Dat zijn de Vertellingen van 1001 nacht.
Sheherazade is verkozen tot de 1001e bruid van de
sultan. Na de huwelijksnacht zal ze, net als alle
vrouwen die haar voorgingen, onthoofd worden. Om
haar gruwelijke lot zo lang mogelijk uit te stellen,
verzint Sheherazade een reeks fantastische
verhalen waarmee ze haar aanstaande bespeelt.

Start: Zaterdag 3 maart 2012 om 12:00 uur
Einde: Zondag 4 maart 2012 om 17:00 uur
Locatie: Al Nour Groningen
Kosten: € 140,Inspirerende en verdiepende workshop Egyptische
dans, van de internationaal bekende Marie al Fajr,
dansdocente uit Parijs.
Bollywood-Bellydance crossoverworkshop
Start: Zaterdag 3 maart 2012 om 14:30 uur
Einde: Zaterdag 3 maart 2012 om 17:30 uur
Locatie: Spiegelzaal van ABC-school Het Scala,
Amersfoort
Kosten: € 45
Website: http://bellydanz.com
Op 3 maart geeft de veelzijdige danseres en
docente Debbie een bijzondere crossoverworkshop
in Amersfoort: Bollywood-Buikdans. Als een van de
weinige buikdanseressen is zij hierin thuis. Bollywood is een moderne samensmelting van oude
dansvormen: klassieke Indiase dans, Indiase
volksdans, buikdans (!) met moderne dansstijlen als
street dance en hip hop. In de workshop oefen je
met Debbie veel voorkomende Bollywood en
Bhangra bewegingen. Er wordt een begin gemaakt
met een Bollywooddans waarbij een nachtclubdanseres over haar mooie rok zingt (en tegelijk een
beetje zichzelf bedoelt). Kenmerkend voor de
Bollywoodstijl is de folklore-achtige bounce, de
verhalende vertelling en de vrijheid van (juist
ongeïsoleerde) bewegingen. Het is al met al een

Benelux Kampioenschappen
Start: Zondag 4 maart 2012 om 09:00 uur
Einde: Zondag 4 maart 2012 om 16:00 uur
Locatie: Dansschool Trendz, Spoorlaan 9, Deurne
(NL)
Kosten: € 5
Website: www.ido-holland.com
Schrijf je nu in! Benelux Kampioenschappen
Buikdansen 2012! Wie mee doet is al een winnaar
op zich!

Buikdansen & Verder...
Start: Zondag 4 maart 2012 om 14:30 uur
Einde: Zondag 4 maart 2012 om 17:30 uur
Locatie: Art House, Woestijgerweg 139, Amersfoort
Kosten: € 45
Website: http://bellydanz.com
Eerste workshop in een driedelige serie. In deze
workshops leer je naast klassieke
buikdansbewegingen ook technieken om van
daaruit bewegingen en isolaties te maken die
geschikt zijn voor fusion dansstijlen. Op 4 maart:
Buikbewegingen en Borstisolaties. Veel
verschillende buikbewegingen: buikrollen, -tikken, shimmies, snelle buikwissels, etc. In deze workshop
ook uitgebreid aandacht voor borstbewegingen,
grote en subtiele kleine, vloeiend of in strakke
staccato’s, altijd met zorg voor een goede houding.
Samen vormen deze technieken o.a. de basis voor
flitsende combinaties en snelle wisselingen op
moderne, (niet-buikdans)muziek. Maar ook gewoon
heerlijk om te doen, goed voor je lijf, je houding en
je energie!

Mahdy Emara Egyptische dans
Start: Zaterdag 10 maart 2012 om 13:30 uur
Einde: Zaterdag 10 maart 2012 om 16:30 uur
Locatie: Omar Smids Dance Centre Amperestraat
6 Leeuwarden
Kosten: € 35
Website: www.lalisa.nl
Alle niveaus. Veel aandacht voor techniek en
individuele begeleiding. Plus een korte choreografie.
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Shen Yun Performing Arts
Start: Maandag 12 maart 2012 om 20:00 uur
Einde: Maandag 12 maart 2012 om 22:00 uur
Locatie: Lucent Danstheater, Den Haag
Kosten: € 65 tot 110
Website: http://nl.shenyunperformingarts.org
Een voorstelling van Shen Yun is een weergave van
de traditionele Chinese cultuur zoals ze ooit was:
een studie in gratie, wijsheid en de deugden geraffineerd uit de vijf millennia aan Chinese beschaving.
Ieder jaar onthult Shen Yun een programma van
dans, liederen en muzikale begeleiding. De kern
van Shen Yun's voorstellingen is klassieke Chinese
dans, omlijst met China's talloze etnische en volksdansstijlen. In een verzameling korte stukken reist
het publiek van de Himalaya naar de regionen van
tropische meren, van legendes over de schepping
van de cultuur van meer dan 5000 jaar geleden tot
het verhaal van Falun Dafa in China vandaag.

culturen. Het zal u zeker verbazen! Met een fijne
neus voor de juiste sfeer, aankleding, artiesten,
muziek en entertainment garanderen wij u even weg
te zijn uit de drukte van alle dag! Vanaf vier gasten
kunt u al genieten van een themafeest. Voor grote
groepen is het ook mogelijk om een themafeest in
besloten kring te organiseren. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen via 0162.587.500.

Suheir Saki Special deel 1
Start: Zaterdag 17 maart 2012 om 12:00 uur
Einde: Zaterdag 17 maart 2012 om 14:30 uur
Locatie: Tai Chi School Golden Flower, Westeinde
175 R, 2512 GR, Den Haag (terrein Stichting Aap)
Kosten: € 37,50
Website: www.farouq.nl

Zie bij 12 maart.

2 workshops met Lady Moonlight en Farouq. Suheir
Saki was één van de meest bekende en populaire
Egyptische danseressen in de jaren ’70 en ’80 met
een geheel eigen stijl. Gedurende deze dag
belichten we diverse aspecten uit het oeuvre van
deze geweldige danseres Workshop 1: 12.00-14.30
uur. In deze workshop gaan we in op karakteristieke
bewegingen en combinaties uit het repertoire van
Suheir, en gaan we in op bewegingskwaliteit om
hiertoe te komen. Peter Verzijl, www.farouq.nl,
peterverzijl@planet.nl, tel: 030-2436007 Opgave
betekent betalingsverplichting, ook als je niet komt.
Wel is er terug storting van het workshopbedrag
mogelijk bij afmelden tot 10 maart 2012.

Proefles buikdans workout

Suheir Saki Special deel 2

Start: Woensdag 14 maart 2012 om 15:00 uur
Einde: Woensdag 14 maart 2012 om 18:00 uur
Locatie: Sport studio Body Work aan de
Kapellerlaan 50, Roermond
Kosten: € 7
Website: www.thalissa-oriëntaalsedans.jouwweb.nl

Start: Zaterdag 17 maart 2012 om 15:00 uur
Einde: Zaterdag 17 maart 2012 om 17:30 uur
Locatie: Tai Chi School Golden Flower, Westeinde
175 R, 2512 GR, Den Haag (terrein Stichting Aap)
Kosten: € 37,50
Website: www.farouq.nl

Shen Yun Performing Arts
Start: Dinsdag 13 maart 2012 om 20:00 uur
Einde: Dinsdag 13 maart 2012 om 22:00 uur
Locatie: Lucent Danstheater, Den Haag
Kosten: € 65 tot 110
Website: http://nl.shenyunperformingarts.org

Thalissa geeft nu ook lessen in buikdans workout.
14 maart kunt u vanaf 15.00 t/m 18.00 uur deel
nemen aan de proef lessen in buikdans workout.
Ook op zaterdag van 11.30 t/m 12.30 uur. Info en
aanmelding: thalissa09@kpnmail.nl Met veel dans
groeten. Thalissa

Het Feest van 1001-nacht
Start: Zaterdag 17 maart 2012
Einde: Zaterdag 17 maart 2012
Locatie: Jaiselings Royal Palace, Wernhout
Website: www.arjanvandijk.nl/agenda.aspx?id=4

2 workshops met Lady Moonlight en Farouq. Suheir
Saki was één van de meest bekende en populaire
Egyptische danseressen in de jaren ’70 en ’80 met
een geheel eigen stijl. Gedurende deze dag
belichten we diverse aspecten uit het oeuvre van
deze geweldige danseres. Workshop 2: 15.00-17.30
uur Tijdens deze workshop vooral aandacht voor de
"ziel" in de dans van Suheir: uitstraling en presentatie, loslaten in plaats van controle, de ontroering
van de eenvoud, hoe vulde ze de muziek in en hoe
kun je dit in je eigen dans inbouwen? Peter Verzijl,
peterverzijl@planet.nl, www. farouq.nl, tel: 0302436007 Opgave betekent betalingsverplichting,
ook als je niet komt. Wel is er terug storting van het
workshopbedrag mogelijk bij afmelden tot 10 maart
2012.

De Arjan van Dijk Groep organiseert al ruim 35 jaar
themafeesten! Elk themafeest is een belevenis op
zich, waarbij we niets aan het toeval overlaten. U
wordt meegenomen naar andere tijden, werelden of
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Oriëntal Dance Party

Valse Noten

Start: Zaterdag 17 maart 2012 om 20:00 uur
Einde: Zondag 18 maart 2012 om 01:00 uur
Locatie: Danscentrum Le Haen, Veldhoven
Kosten: € 15
Website: www.laetana.com

Start: Zondag 18 maart 2012 om 11:00 uur
Einde: Zondag 18 maart 2012 om 12:00 uur
Locatie: Parkstad Limburg Theater Heerlen
Website: www.frontaal.com

Laetana's buikdansschool bestaat 15 jaar en dat
wordt gevierd met een onvergetelijke Oriëntal
Dance Party! Tijdens de avond kun je genieten van
optredens, heerlijke hapjes, een leuke bazaar en
veel meer. Kaarten zijn enkel verkrijgbaar in
voorverkoop. Dresscode: Oriëntal/feestelijk. Kijk
voor meer informatie op [www.laetana.com]

Buikdansvakantie naar India
Start: Zondag 18 maart 2012
Einde: Maandag 26 maart 2012
Locatie: India
Website: www.sitadanceholidays.com
Dansen in de Indiase zon en ondertussen genieten
van de warmte van de indiase mensen en het
heerlijke indiase eten! Geniet van de perfecte
combinatie van het cosmopolitische Mumbai en van
de “city of lakes” Udaipur in Rajasthan. Met
Bollywood Dans en dansen en dineren in oude
paleizen… Combineer professionele buikdans
lessen, bollywood, yoga/pilates lessen met het
kleurrijke en beroemde Gangaur dans festival of
Diwali!

Workshop de Tao van de dans met Paula
Marissink
Start: Zondag 18 maart 2012 om 10:00 uur
Einde: Zondag 18 maart 2012 om 17:00 uur
Locatie: Osher, Poortstraat 32, Utrecht
Kosten: € 60 (let op!)
Website: www.farouq.nl
Paula was een van de eerste buikdanseressen in
Nederland en mijn lerares. Sinds 2001 houdt ze zich
bezig met Healing Tao. Oefeningen uit de Healing
Tao kunnen de kwaliteit van en doorstroming in je
bewegingen verbeteren. Gedurende deze workshop
wordt hier aandacht aan besteed. Kosten: € 60
indien je je voor 18 februari opgeeft en betaalt,
daarna € 70. Als je ook meedoet aan de workshop
van 20 mei en de opgave en betaling voor 18
februari plaatsvindt, zijn beide workshops € 110
tesamen. Beide workshops zijn los van elkaar te
volgen. Opgave en informatie: Peter Verzijl,
peterverzijl@planet.nl

Een mix van buikdans, Congolese dans en
westerse hedendaagse dans. Marie en Mouna zijn
twee boezemvriendinnen. Marie vindt de
flapperende buik van Mouna erg spannend en
Mouna vindt het heerlijk om met Marie te ravotten.
Een eeuwig verbond? In Valse Noten leren we twee
boezemvriendinnen kennen. In hun hechte
vriendschap delen ze een lach en een traan, tot ze
uiteindelijk ieder hun eigen weg gaan. Dit doet pijn.
Ze voelen zich verscheurd en in de steek gelaten.
Valse Noten is een ode aan de vriendschap en aan
het intense en onvermijdelijke afscheid tussen
mensen. Een spannende mix van ritmische en
virtuoze dans, op muziek uit Noord- en MiddenAfrika, gecombineerd met klassieke muziek.
Choreografie: Marie-Rose Mayele i.s.m. Mouna
Laroussi Dans: Mouna Laroussi en Marie-Rose
Mayele

Workshop Tribal Fusion "Basics"
Start: Zaterdag 24 maart 2012 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 24 maart 2012 om 17:00 uur
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 40
Website: www.gunesh.nl
Ontdek Tribal Fusion Bellydance. Tijdens deze
workshops leer je een aantal basisbewegingen en
combinaties uit deze prachtige stoere stroming
binnen de buikdans. Aanmelden via: E-mail:
WorkshopsAmersfoort@gmail.com Telefoon: Anika
- 06-51370830.

Buikdansfeest in Zeist
Start: Zaterdag 24 maart 2012 om 19:30 uur
Einde: Zaterdag 24 maart 2012 om 23:50 uur
Locatie: Torenlaantheater, Zeist
Kosten: € 10
Website: www.buikdansenutrecht.nl
Spetterende optredens en zelf dansen in het
Torenlaantheater

Workshop Theater en Uitstraling met Sena
Start: Zondag 25 maart 2012 om 10:00 uur
Einde: Zondag 25 maart 2012 om 12:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Kooistee, Harng 2,
Hellevoetsluis
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Kosten: € 22,50
Website: www.senadance.com
Deze workshop is al vaker door Sena gegeven en
altijd een groot succes. Je krijgt allerlei tips en tricks
om je dans meer inhoud te geven. Je werkt aan je
expressie en om dit op de juiste momenten toe te
passen. Deze workshop is een echte aanrader, mis
hem niet.! Voor alle niveau's. Info of aanmelding per
telefoon of mail. Zie ook de website.

Sheherazade in Europa door Ensemble Sarband
Start: Zondag 25 maart 2012 om 15:00 uur
Einde: Zondag 25 maart 2012 om 17:00 uur
Locatie: Theater De Regentes, Den Haag
Kosten: € 19,50
Website: www.deregentes.nl
Een concert met klassieke composities uit de
Ottomaanse periode vol geheimzinnige
stemmingswisselingen en schitterende
kleurschakeringen. Bij 'klassieke muziek' denken wij
aan Bach, Beethoven en Brahms, maar wist u dat er
ook buiten onze westerse wereld diverse grootse
klassieke muziektradities bestaan? Neem
bijvoorbeeld de vele composities die werden
opgeschreven tijdens de bloei van het Ottomaanse
Rijk. Zelfs een paar Sultans waagden zich aan de
kunst van het componeren. Het internationaal
geroemde Ensemble Sarband brengt hier een
aantal van die 'Sultan-composities' tot leven en laat
ze overvloeien in de klankwereld van Ernest
Chausson, Franz Liszt en Maurice Ravel, westerse
componisten die hun onvervulbare verlangens
projecteerden op 'De Oriënt'. Het resultaat is een
concert vol geheimzinnige stemmingswisselingen
en schitterende kleurschakeringen. Het concert is
onderdeel van het festival Turkey Now! (23 feb-23
mei 2012), een initiatief van Stichting Kulsan.

Workshop met Pierre Moussa
Start: Zaterdag 31 maart 2012
Einde: Zaterdag 31 maart 2012
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Twee geweldige workshops met de Libanese
danser Pierre Moussa. Pierre Moussa is een
Libanees danser en woont al vele jaren in
Düsseldorf. Tevens is Pierre bekend van zijn
prachtige kostuums. Hij is (mode)ontwerper en heeft
zich gespecialiseerd in oriëntaalse danskleding, die
hij ook zelf vervaardigt. Pierre is door zijn passie,
kennis en humor een zeer prettige en inspirerende
leraar. Workshop 1, tijd 12.30 - 14.30 uur: tijdens
deze workshop zullen we ons verdiepen in de
Libanees-oriëntaalse dans, waarbij de nadruk op de
techniek zal liggen. In workshop 2, tijd 15.00 - 17.00
uur, wordt een choreografie geleerd in de stijl van
de bekende Libanese danseres Amani. Prijs: €

32,50 per workshop. Beide workshops: € 60,00.
Voor de catering tijdens de workshop wordt
gezorgd. Daarbij doet Pierre een uniek aanbod! Wil
je graag zo'n prachtig kostuum van Pierre Moussa
aanschaffen? Dan kun je onder de volgende
voorwaarden 15% korting krijgen op de aanschaf
van 1 kostuum: - alleen geldig op zaterdag 31 maart
2012 en alleen voor degene die de workshop volgen
en; het kostuum moet voor jezelf zijn. Verder is
natuurlijk Jasmina Basar aanwezig met een rijke
schakering prachtige danskostuums van Pierre
Moussa. De basar is voor iedereen toegankelijk die
graag iets nieuws wil, of wanneer je nieuwsgierig
bent en rustig wilt snuffelen. Van 12.30 - 17.00 uur
ben je van harte welkom. Info en opgeven: ShahiraLinda, tel. 06-12226454, e-mail l.plaizier@pzh.nl
Buikdans met zills
Start: Zaterdag 31 maart 2012 om 10:00 uur
Einde: Zaterdag 31 maart 2012 om 12:00 uur
Locatie: Sophies Palace, Bemuurde weerd O.Z. 13,
Utrecht
Kosten: € 20
Website: www.arya.nu
31 maart en 21 april zijn er in Utrecht workshops
zills waarin de basis beginselen worden behandeld
en doorgetraind met passen en combinaties. Goed
voor beginners maar voor middenniveau of
gevorderden speelsters ook interessant om de
Jamila Salimpour techniek te leren en de basis
kennis op te frissen. We gaan lekker zillen, dansen
en combinaties leren. Beide workshops duren 2 uur
en zijn in 2 delen opgesplitst. 31 maart: 1e deel:
muziek techniek en zillspel theorie. Dus luisteren en
zills spelen. 2e deel: deze kennis in beweging
zetten. Dus dansen met zills, traditionele passen en
combinaties. 21 april: 1e deel: samenvatting en
vragen over de basis stof uit de workshop van 31
maart. Dansen met zills! 2e deel: verder bouwen
met nieuwe danspassen, combinaties en
zillpatronen. Dansen met zills! De twee delen sluiten
naadloos op elkaar aan. Ze mogen ook los gevolgd
worden. Als je hiervoor kiest is kennis van Jamila
Salimpour methode en pré. Door: Arya

Dansshow Bloemen van de Woestijn
Start: Zondag 1 april 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 1 april 2012 om 17:00 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 15,Op 1 april 2012 is er de prachtige show Bloemen
van de Woestijn plaats. Een prachtig programma
met Farouq en Noor, Zafira, de Libanese danser
Pierre Moussa (Duitsland), Jasmin Yildiz
(Duitsland), Banat Laklak, Ahlem, Maya, Showgroep
Mirage, Ensemble Nitsanim en Anusch. Wat krijg je
tijdens deze show zoal te zien? Wel een vrolijke
Modern Oriëntaalse dans, een spannende Saidi en
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intrigerend Arabo-Andalusisch. Een humorvolle
Gypsy-Oriëntal en wat te denken van een
ontroerende Oriëntal Fantasy. Of een spannende
zwaarddans en meeslepende Tribal? Al eens kennis
gemaakt met de Turks-Koerdische dans? Dan is dit
je kans! En er is nog veel meer moois te beleven.
Deur open vanaf 13.00 uur. Tevens is Jasmina
Basar aanwezig met een collectie prachtige creaties
van Pierre Moussa. En Scarabella is aanwezig met
veel mooie buikdansartikelen
(www.buikdansshop.nl). Informatie: Shahira-Linda,
tel. 06-12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl

België. Drie danseressen van Banat Dahab tonen
een 'best of' van de afgelopen jaren. Ook zullen
leerlingen uit Mortsel onder de naam 'Maysa' een
paar dansen laten zien. Klassieke buikdans, maar
ook Tribal, Folklore, Spaanse, Griekse en Turkse
invloeden: ze passeren allemaal de revue in een
mooi samengesteld programma. Videokunstenares
Nicole Donkers zal verschillende dansen met haar
videokunst omlijsten.

Oriëntal Belly Dance Afternoon Party

Start: Zaterdag 21 april 2012 om 10:00 uur
Einde: Zaterdag 21 april 2012 om 12:00 uur
Locatie: Sophies Palace, Bemuurde weerd O.Z. 13,
Utrecht
Kosten: € 20
Website: www.arya.nu

Start: Maandag 9 april 2012 om 14:00 uur
Einde: Maandag 9 april 2012 om 18:00 uur
Locatie: Global Dancelab, Borgerstraat 112,
Amsterdam (Bij Kinkerstraat) Vanaf CS tram 17,
uitstappen halte Kinkerstraat / Ten Katemarkt
Kosten: € 15
Website: www.globaldancelab.nl
Stichting Dunya presenteert: Oriëntal Belly Dance
Afternoon Party, een spetterend buikdansfeest op
een fantastische lokatie. Optredens van
topdanseressen: Ahlem, Linda-Dilara, Dunya, Noor,
Sahar, Marena. Oum Kalthoum Project o.l.v. Ahlem.
Danseressen Sahar, Noor, Farah, Kyria, Isandria.
Rising Stars: Defne, Méla en Pieter. Suprise Act
Live Band: Dar Al Mouzika. Kassa open: 13:30.
Reserveren: dunya@globaldancelab.nl,
www.buikdans.nl.

Hawaiian Fusion Bellydance
Start: Zaterdag 14 april 2012 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 14 april 2012 om 17:00 uur
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 40
Website: www.gunesh.nl
Minka Moves vond het tijd voor een frisse inslag in
de Tribal Fusion en ontwikkelde Hawaiian Fusion
Bellydance. Leer een mooie danscombinatie en laat
je meeslepen! Aanmelden via: E-mail:
WorkshopsAmersfoort@gmail.com Telefoon: Anika
- 06-51370830

Gamil Gamal, "het Mooiste van het Mooiste"
Start: Zaterdag 14 april 2012 om 20:15 uur
Einde: Zaterdag 14 april 2012 om 22:15 uur
Locatie: Rogier v.d. Weydenstraat 10 2650
Edegem, België
Kosten: € 10,Website: www.banatdahab.nl

Buikdans met zills

31 maart en 21 april zijn er in Utrecht workshops
zills waarin de basis beginselen worden behandeld
en doorgetraind met passen en combinaties. Goed
voor beginners maar voor middenniveau of
gevorderden speelsters ook interessant om de
Jamila Salimpour techniek te leren en de basis
kennis op te frissen. We gaan lekker zillen, dansen
en combinaties leren. Beide workshops duren 2 uur
en zijn in 2 delen opgesplitst. 31 maart: 1e deel:
muziek techniek en zillspel theorie. Dus luisteren en
zills spelen. 2e deel: deze kennis in beweging
zetten. Dus dansen met zills, traditionele passen en
combinaties. 21 april: 1e deel: samenvatting en
vragen over de basis stof uit de workshop van 31
maart. Dansen met zills! 2e deel: verder bouwen
met nieuwe danspassen, combinaties en
zillpatronen. Dansen met zills! De twee delen sluiten
naadloos op elkaar aan. Ze mogen ook los gevolgd
worden. Als je hiervoor kiest is kennis van Jamila
Salimpour methode en pré. Door: Arya

Workshop Oum Kalthoum met Ahlem
Start: Zaterdag 21 april 2012 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 21 april 2012 om 17:00 uur
Locatie: Global Dance Lab - Amsterdam
Kosten: € 50,00
Website: www.buikdans.nl/ahlem/workshops-2
Houd je van Oum Kalthoum, maar ben je onzeker
over hoe je haar muziek het beste kunt interpreteren
en wat het beste bij jouw dansstijl past? Dan helpt
deze workshop je op weg. We onderzoeken ritme,
melodie, tekst en betekenis en in combinatie met je
eigen gevoel, creativiteit en expressie kom je stap
voor stap tot een passende vertolking. Ahlem biedt
je een werkwijze die je niet alleen op Oum
Kalthoum, maar op heel veel manieren kunt
toepassen voor een originele oriëntaalse
podiumpresentatie.

Op 14 april speelt Banat Dahab in het gezellige
Forttheatertje van Edegem nabij Antwerpen in
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Workshop Persian Traditional and Classical

Workshop Tribal met Joyce Benschop

Dance
Start: Zondag 22 april 2012 om 13:00 uur
Einde: Zondag 22 april 2012 om 16:00 uur
Locatie: Zwanenburgwal 286, Amsterdam
Kosten: € 45
This is the dance of the heart. The dance of
Feminine Energy. The classical dances sometimes
known as miniature dances show mythological
themes, figurative gestures and subtle movements.
One dances on the sublime and profound Radif
music. The dance brings grace, tenderness and a
sensitive feminine presence. Learn and discover
arm, hand and head positions, geometrical lines and
feminine gestures. Persian Classical dance makes
you movement full of meaning and myth. The
Nectar of this dance lies in its emotionality and
pleasure of surrendering to the music.
Workshop Dances of the Earth - Bandari
Start: Zondag 6 mei 2012 om 13:00 uur
Einde: Zondag 6 mei 2012 om 16:00 uur
Locatie: Zwanenburgwal 286
Kosten: € 45
Traditional Dance from the Persian Gulf Bandari
dance comes from the Persian Gulf Area. They are
fiery earth dances, with lots of vibrating energy that
makes your heart joyful and awakens the soul.
Bandari dance and music is Unique! ‘Bandar’
means harbour and Bandari means from the harbor.
Ancient Immigrants came to the Persian Gulf and
brought with them rich traditions of music and
dance. A fusion of African and Arabic roots blended
with Persian culture and gave birth to a style known
as Bandari. In this energetic workshop you learn the
authentic form of this popular dance. The steps of
the feet that connect you with the Earth, the specific
vibrations that open your body and mind. Banadari
music and dance has one of the most populair
rhythmical patterns of the Middle East. Bandari
rhythm has the power to connect you with Roots
and lifts you up. Dance with vitality and express
your soul. Come and join us!
Dansreis Turkije
Start: Donderdag 10 mei 2012
Einde: Donderdag 17 mei 2012
Locatie: Cappadocië, Turkije
Kosten: € 750
Website: http://sheherazade-bazaar.nl
Buikdansreis naar midden Turkije;. Voor verdere
info de website of info@sheherazade-bazaar.nl

Start: Zondag 13 mei 2012 om 13:30 uur
Einde: Zondag 13 mei 2012 om 16:45 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 37,50
In deze 3 uur durende workshop neemt Joyce je
mee door haar Tribal Fusion BellyDance landschap.
De middag start met een stevige warming up gericht
op cardio training en stretching om het lichaam klaar
te maken voor de Drills and Skills die volgen. In dit
tweede deel van de workshop gaan we aan de slag
met technieken die we later gebruiken in de
choreografie. Wees voorbereid op een aantal
hersenkrakers en breinbrekers: je krijgt tips tijdens
de workshop voor je focus, om lastige combo's in
het vervolg eerder onder de knie te krijgen. Zo kun
je choreografieën sneller oppikken en train je
'muscle memory.'. In het derde deel leer je een
korte, technisch uitdagende choreografie. De
workshop is geschikt voor dansers die houden van
een uitdaging op zowel fysiek als het mentale vlak.
Kennis van Tribal Fusion basics werken zeker in je
voordeel. Deze workshop richt zich niet op basis
technieken, maar er kan bijgeschaafd worden waar
nodig! Voor catering wordt gezorgd. Informatie en
opgave bij Shahira-Linda, tel. 06-12226454, e-mail:
l,plaizier@pzh.nl.
Workshop Tribal Fusion - Arms and shapes
Start: Zaterdag 19 mei 2012
Einde: Zaterdag 19 mei 2012
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 40
Website: www.gunesh.nl
Hoe maak je mooie slangenarmen? Deze workshop
onthult de geheimen achter deze mooie vloeiende
armbeweging. Leer een aantal combinaties waar je
de armen mee kunt combineren.

Workshop de Tao van de dans met Paula
Marissink
Start: Zondag 20 mei 2012 om 10:00 uur
Einde: Zondag 20 mei 2012 om 17:00 uur
Locatie: Osher, Poortstraat 32, Utrecht
Kosten: € 60 (let op!)
Website: www.farouq.nl
Paula was een van de eerste buikdanseressen in
Nederland en mijn lerares. Sinds 2001 houdt ze zich
bezig met Healing Tao. Oefeningen uit de Healing
Tao kunnen de kwaliteit van en doorstroming in je
bewegingen verbeteren. Tijdens deze workshop
wordt hier aandacht aan besteed. Kosten: € 60
indien je je voor 20 april opgeeft en betaalt, daarna
€ 70 Als je ook meedoet aan de workshop van 18

Raqs wa Risala, nummer 26, maart 2012, blz. 28

maart en de opgave en betaling van beide
workshops voor 18 februari binnen is betaal je € 110
voor beide workshops samen. De workshops zijn
los van elkaar te volgen. Opgave en informatie:
Peter Verzijl, peterverzijl@planet.nl

Worjshop Khaleegy met Anusch
Start: Zondag 3 juni 2012 om 13:30 uur
Einde: Zondag 3 juni 2012 om 16:30 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 40,00
Op 3 juni geeft Anusch een spannende workshop
Khaleegy. Ook in deze workshop zal techniek en
stijl aan de orde komen, uiteraard in een prachtige
choreografie. De workshop is inclusief catering.
Informatie en opgeven bij Shahira-Linda, tel. 0612226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl.

Asli Sharqi 2012
Start: Vrijdag 28 september 2012
Einde: Zondag 30 september 2012
Locatie: Theater De Regentes, Den Haag
Website: www.aslisharqi.nl
Internationaal festival voor originele oriëntaalse
buikdans. Van traditioneel tot experimenteel en alles
daartussen; gevarieerd en inspirerend. Met
workshops, voorstellingen, film en documentaire,
debat, meet and greet, open podium, bazaar, party
met DJ en dat alles in een prettige oriëntaalse sfeer.

Workshop BollyBelly met Anusch
Start: Zondag 21 oktober 2012 om 13:30 uur
Einde: Zondag 21 oktober 2012 om 16:30 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 40,00

Zomers Buikdansen in Uffelte (Dr.)
Start: Dinsdag 17 juli 2012
Einde: Zaterdag 21 juli 2012
Locatie: De Blauwe Haan
Kosten: € 50,Website: http://buikdansenutrecht.nl
Zomerse buikdanslessen in de Uelenspieghel,
Uffelte. Hadyr geeft lessen aan beginners en
(half)gevorderden in de ochtenden. Op woensdagen vrijdagmiddag aan kinderen van 7 tot 12 jaar. Op
zaterdagavond sluiten we de week af met een
swingende oriëntaalse avond.
Summer Bellydance Festival 2012
Start: Vrijdag 24 augustus 2012
Einde: Zondag 26 augustus 2012
Locatie: Leiden
Website: www.summerbellydancefestival.com
[www.summerbellydancefestival.com]

Wel eens aan BollyBelly gedaan? Nee? Dan is dit
een mooie kans om hier kennis mee te maken. Op
21 oktober geeft Anusch een boeiende en verassende workshop BollyBelly. De prijs is inclusief
catering. Informatie en opgeven bij Shahira-Linda,
tel. 06-12226454, e-mail: l.plaizier@pzh.nl..
Workshops met prof. dr. Hassan Khalil
Start: Zaterdag 17 november 2012 om 11:00 uur
Einde: Zondag 18 november 2012 om 15:45 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Ook dit jaar komt prof. dr. Hassan Khalil naar
Nederland. Met drie geweldige workshops. Op 17
november: workshop 1, 11.00-14.00 uur: Melaya
Leff - Idella Ya Rashtu, (folkloredans uit Port Said.
Workshop 2, 15.00 uur tot 18.00 uur: Khaleegy Fatouma 'injer', (de Khaleegy uit Koeweit). 18
november, 11.00-15.45 uur: Nieuw Modern
Oriëntaals. Voor catering tijdens de workshops
wordt gezorgd. Informatie: Shahira-Linda, mobiel
06-12226454, l.plaizier@pzh.nl.
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