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Voorwoord

In dit nummer van Raqs wa Risala nemen we afscheid van
zangeres Warda, die in de loop der jaren veel buikdansers
en danseressen heeft geïnspireerd met haar gevoelige
liedjes en haar warme stem.

Inspiratie kwam ook van een workshop van het docenten-
koppel Noortje Bijvoets en Feri de Geus van Le Grand Cru.
Met een unieke manier om je eigen dans opnieuw te
ontdekken.

In deze Raqs wa Risala voert de kritische noot de
boventoon. Met recensies van dans op het Haagse Tong
Tong Festival, meningen over buikdans in Holland’s Got
Talent en over de manier waarop er door anderen over
onze dans wordt geschreven.

Onze ‘vrouw in Cairo’ heeft kritiek te verduren gekregen
voor haar optreden op de Egyptische televisie. Lees hier
hoe ze daarover denkt, bekijk de clipjes en oordeel zelf.

En we hebben een recensie van een duizend-en-één nacht
voorstelling waar je zoveel meer van had kunnen maken.
Plus mooie nieuwe voorbeelden van de manier waarop de
vertellingen in het verleden zijn geïllustreerd. Dat levert
deze keer ongewoon poezelige plaatjes op.

Meer mooie plaatjes zijn te zien van het Orientalicious Gala
van afgelopen juni, met artiesten uit de hele wereld.

Veel leesplezier.

Judith Scheepstra
Hoofdredacteur

http://raqswarisala.wordpress.com.
mailto:mata.kucing46@yahoo.com
mailto:mata.kucing46@yahoo.com
http://www.buikdans.startpagina.nl.
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n Onze auteurs m

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

Luna of Cairo
Luna of Cairo is een Amerikaanse buikdanseres, die gecontracteerd is door
het Nijl Memphis in Caïro. Haar authentieke Egyptische stijl, muzikale
interpretatie en haar uitstraling op het podium maken haar in Egypte een
veelgevraagde dansers. Zij schrijft regelmatig over haar belevenissen op
haar weblog http://kissesfromkairo.blogspot.com . Luna heeft ook een
YouTube account waar ze onder andere te zien is in een muziekclip met
Ahmed Salah: www.youtube.com/user/LUNAofCAIRO

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

Linda de Poorter
Linda de Poorter kwam voor het eerst in aanraking met de oriëntaalse dans
in 2004. Sindsdien volgt ze workshops en lessen bij diverse docenten en
probeert ze zoveel mogelijk van de achtergronden van de dans te
begrijpen. Als amateur is ze regelmatig betrokken bij optredens en
producties. Linda houdt van choreograferen en experimenteren met de
dansvorm, zowel in een meer traditionele als in een modern-experimentele
setting. Regelmatig maakt ze uitstapjes naar andere dansvormen, zoals
flamenco of moderne dans.

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?

http://www.farouq.nl
http://kissesfromkairo.blogspot.com
http://www.youtube.com/user/LUNAofCAIRO
http://www.webshots.com/user/ronhey
http://www.youtube.com/TheRonnos
http://www.buikdans.startpagina.nl
http://www.1001nacht.startpagina.nl
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n Afscheid van Warda m
Op mijn verjaardag kreeg ik een mailtje van een vriendin met daarop als N.B.: “Wist je
trouwens dat Warda is overleden?” Nee, dat wist ik nog niet. Maar ik wist gelijk dat ze de
zangeres Warda bedoelde, één van de bekendste Arabische zangeressen van de afgelopen
decennia. Warda was een dag eerder op 17 mei aan een hartaanval in Cairo bezweken.

Warda, ook bekend als Warda al Jazairia, de
Roos van Algerije. Zou er een zangeres zijn
die meer met mijn beginjaren in de oriëntaalse
dans is verbonden dan zij? Ik denk het niet. Op
ieder buikdansfeest was Harramt Ahebbak
minstens één maal te horen, we gebruikten in
de les de langzame masmoudi seghir in
Batwanes Beek om daar basisbewegingen op
te oefenen en de Marokkaanse muziekwinkels
(in die tijd kleine schatkamers, want elders was
moeilijk muziek te krijgen) lagen vol met tapes
van Warda die voor een paar gulden te koop
waren en vaak lekker dansbare muziek bleken
te zijn.

Maar de grootste ontdekking bleek Fi youm wi
leilah (“In een dag en een nacht”) te zijn, de
tarabcompositie voor haar geschreven in 1976
door Mohammed Abdel Wahab die ik bij toeval
kocht in een Libanese kruidenierswinkel in
Berlijn. Helemaal geabsorbeerd door deze
muziek keerde ik een paar dagen later terug
en kocht uit voorzorg tien bandjes uit angst dat
ze allemaal kapot zouden gaan - de bandjes
knapten nogal eens - en ik deze muziek niet
meer zou hebben.

Geboren in Parijs
Warda werd op17 juli 1939 in een Parijse
voorstad geboren als Warda Muhammad Al
Ftouki, uit het huwelijk van een Algerijnse
vader en een Libanese moeder. Ze was de
jongste van vijf kinderen. Haar vader had een
klein hotel en een restaurant dat hij later
veranderde in een nachtclub waar Arabische
muziek werd gespeeld.

Het verhaal gaat dat de kleine Warda dol was
op deze muziek en in een hoekje luisterde
naar de repetities van het orkest. Ook luisterde
ze graag naar de composities van Mohammed
Abdel Wahab. Ze had al zangles maar was
nog niet in staat Arabisch te lezen. Daarom
vroeg ze haar oudere broer de Arabische
teksten in het Latijnse schrift uit te schrijven.

Omdat Warda’s vader zijn dochter al op jonge
leeftijd de kans gunde op het podium haar
kunsten te vertonen, deed ze al vroeg ervaring
op als zangeres. Warda vertelde dat ze daar
leerde te communiceren met het publiek en
bevriend werd met het publiek. De nachtclub
van haar vader, de Tam Tam (een afkorting
van de Maghreblanden Tunesië, Algerije,
Marokko) werd al spoedig the place to be in
Parijs als je Arabische muziek wilde horen.

Op de radio
Tijdens een van deze optredens, waarin ze
patriottische Algerijnse liederen zong, werd ze
gespot door Ahmed Hachlef, een vriend van
haar vader die voor een platenmaatschappij
werkte. Ook produceerde hij kinderprogram-
ma’s op de radio voor kinderen van Franse
inwoners van Noordafrikaanse afkomst. Zo
gebeurde het dat Warda al op elfjarige leeftijd
op de radio te horen was in een van zijn
programma’s.

In 1956, toen Algerije nog een Franse kolonie
was, werd haar vader beschuldigd van het
verbergen van wapens voor de militaire tak
van de Algerijnse onafhankelijkheidsbeweging
FLN (Front de Liberation Nationale), waarna
het gezin Frankrijk moest verlaten. Vertrek
naar Algerije was door de Franse overheersing
onmogelijk dus het gezin nam de stap in
Libanon te gaan wonen, het geboorteland van
Warda’s moeder. Eenmaal wonend in Beiroet
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zong Warda meer en meer in café’s en clubs,
nam de naam Warda al Jazairia aan en werd
ze ontdekt door de man naar wiens muziek ze
als kind al had geluisterd, de bekendste
componist uit de Arabische wereld, Moham-
med Abdel Wahab, die verrukt was van haar
stemgeluid.

Abdel Wahab en de Syrische componist Riad
al Soumbati die haar ook had horen zingen,
nodigden haar uit naar Cairo te komen. Nadat
president Nasser haar op de radio had
gehoord, verzocht hij Abdel Wahab Warda op
te nemen in de cast van de opera Al Wattan al
Akhbar waar onder andere Abdel Halim Hafez
in zong. Een van de regels die ze daarin zong
was:”Mijn land en de revolutie tegen het
kolonialisme, als we ons allemaal opofferen
voor jou, dan zal het kolonialisme tot zijn eind
komen”. In een klap werd Warda het gezicht
van de Algerijnse revolutie.

Met Abdel Wahab werkte Warda in uitputtende
sessies langdurig aan haar repertoire - de
grote meester stond bekend om zijn veel-
eisendheid -, leerde ze Arabisch te lezen en te
schrijven en leerde ze ook haar Algerijnse
accent weg te poetsen.

Revolutie
Toen de revolutie een feit was en Algerije in
1962 onafhankelijk werd, verhuisde Warda
naar Algiers, trouwde met FLN-militair Djamal
Kesri en kreeg een zoon en een dochter. Maar
Djamal verbood haar nog langer in het
openbaar te zingen. Haar carrière lag tien jaar
stil. Toen ze in 1972 werd gevraagd door de
Algerijnse president Boumedienne om op te
treden bij de viering van het tienjarige bestaan
van de Algerijnse onafhankelijkheid, stemde ze
toe. Maar dit betekende het einde van haar
huwelijk. Over haar scheiding zei ze: “We were
more in agreement when we parted then when
we decided to get married”.

Ze keerde terug naar Cairo waar ze de samen-
werking met Mohammed Abdel Wahab weer
oppakte, in enkele films speelde en de compo-
nist Baligh Hamdi ontmoette, met wie ze later
ook trouwde. Na zijn dood in 1993 zei ze: “He
was a failure as a husband but a musical and
artistic genius”.

Het was ook rond 1993 toen haar carrière een
andere wending nam. Vanaf die tijd nam ze
muziek op die een duidelijke popsound had en
een breder publiek kon bereiken. Dat was een
behoorlijke breuk met het type muziek waar ze
eerder mee optrad, de tarabmuziek (met als

hoogtepunt het eerder genoemde monumen-
tale, voor haar gecomponeerde en bijna een
uur durende Fi youm wi leilah) en het beteken-
de andermaal een nieuwe comeback.

Warda waardeerde alle facetten van haar
afkomst: “Lebanon is my blood, Egypt is my
beloved, Paris belongs to my childhood but my
greatest passion is Algeria”. Over het kolonia-
lisme in Algerije zei ze later dat mensen het
verleden beter achter zich kunnen laten en
zich niet moeten laten leiden door haat. Warda
woonde bij toerbeurt in Cairo en in Algiers bij
haar zoon Riad.

Na de eeuwwisseling kreeg ze steeds meer
gezondheidsproblemen, die in 2001 onder
meer leidden tot een levertransplantatie.
Zingen voor een publiek deed ze steeds
minder en ze vulde haar dagen met tv-kijken
en haar grote passie: koken. Toch trad ze nog
op tijdens het Baalbek-festival in 2005 en vorig
jaar in Beiroet.

Deze zomer zou ze zingen tijdens de 50e
verjaardag van de Algerijnse republiek. Zo ver
is het helaas niet gekomen. Op 17 mei kreeg
ze een fatale hartaanval. Warda is begraven
op de El Alia-begraafplaats in haar geliefde
stad Algiers.

Peter Verzijl

Bronnen
Warda al-Jazairia obituary www.guardian.co.uk
http://ditishoda.nl
http://english.al-akhbar.com 18 mei 2012
Hoesje CD Fi Youm wi leilah, 1979 Soutelpan
Cairo/EMI Music Arabia

http://www.guardian.co.uk
http://ditishoda.nl
http://english.al-akhbar.com
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n Het minste van twee kwaden m
In Egypte is al enige tijd een televisiekanaal dat 24 uur per dag, zeven dagen per week, alleen
maar buikdans uitzendt. Dit kanaal heeft in de buikdanswereld in Egypte en daarbuiten tot
enige beroering geleid. Danseres Luna of Cairo ging er eens voor zitten om te zien wat er aan
de hand was en trok haar eigen conclusies.

Sorry, dit gaat lang duren. Ik heb veel te zeg-
gen. Als er iets positiefs komt uit revolutionair
Egypte, dan is het het nieuwe buikdans kanaal
"El-Tet”. El-Tet, dat is gevestigd in Bahrein en
een kantoor heeft in Cairo, biedt 24 uur per
dag optredens van Egyptische en buitenlandse
buikdanseressen. Jawel. Continue shimmies
en camels op de nationale Egyptische tv.

Dansen op "Ya Helwa Sabah" op El-Tet
www.youtube.com/watch?v=2oow8QBJq30

Het kanaal, dat iets meer dan een jaar oud is,
ontleent zijn naam aan het Egyptisch Arabi-
sche woord voor het accordeon of tabla
gedeelte van een baladi stuk. Je spreekt het
eigenlijk uit als 'tit', maar omdat dit bij een
Engels sprekend publiek de verkeerde beelden
oproept, zul je het bijna altijd getranscribeerd
zien als 'El-Tet'.

Ik kwam in december van vorig jaar voor het
eerst in aanraking met het nieuwe kanaal, toen
enkele van mijn muzikanten zeiden dat zij mij
hadden zien dansen op tv. Ik had er niet
eerder van gehoord en had geen idee waarom
ze dit zeiden, hoewel ik het idee van een
kanaal met de naam 'de tiet' vrij hilarisch vond.
Dus ik nam aan dat ze een andere danseres
hadden gezien die op mij leek. En ik had gelijk.
Mijn tablaspeler liet me de clip van de
danseres in kwestie zien op zijn mobiele
telefoon, en ja hoor, ik was het niet. Ik weet
niet hoe hij ons kon verwarren, maar ja,
Egyptenaren hebben de neiging om te vinden
dat wij buitenlanders allemaal op elkaar
lijken....

Die avond ging ik naar huis en stemde af op
El-Tet. Het voelde raar om zo veel niet-

Egyptische danseressen, van wie ik er veel
ken, te zien dansen op mijn Egyptische tele-
visie. Uit de VS herkende ik Sadie, Sabah, en
Virginia. Ik zag Saida uit Argentinië. Uit Oost-
Europa zag ik Maria Shashkova, Dariya en een
hoop andere Russische en Oekraïense danse-
ressen van wie ik nog nooit had gehoord. Hoe
werkt dat, vroeg ik me af? Waren het You-
Tube-clips? Kenden danseressen van buiten
Egypte het kanaal en stuurden ze er hun
video's naartoe? Waarom was geen van de
buitenlandse danseressen die nu werken in
Egypte te zien? En nog belangrijker: waar
waren de Egyptische danseressen?

En toen, als om die laatste vraag te beant-
woorden, zond het kanaal een reeks van
optredens van Egyptische buikdanseressen
uit. Geen grote namen, maar gewoon gemid-
delde danseressen zoals je die overal ziet. Van
de vijf kende ik er één en vond ik er twee goed.
Hun optredens waren niets bijzonders, maar ik
was blij om ze te zien op het kanaal. In tegen-
stelling tot de buitenlanders waren ze op
locatie gefilmd. De eerste keer huurde het
team een ruimte en een band. Alleen... de
band speelde niet. Zij namen alleen hun
plaatsen in achter de danseressen voor het
sfeerbeeld, terwijl de danseressen dansten op
cd muziek. Elke danseres nam drie of vier clips
op: één of twee naast een zanger of zangeres
en twee of drie in haar eentje. De meeste
nummers waarop ze dansten waren nieuwere
shaabi nummers die je hoort in de cabarets en
took-tooks; ken je ze, die kleine zwarte
gemotoriseerde auto's die rondzoeven in de
straten van Cairo? En het dansen was meer
haram cabaretdans dan raqs sharqi, maar ach.
Dat is the state of the art.

Commerciële controverse
Na twee dagen lang alleen naar dit kanaal te
hebben gekeken, begon ik de commercials op
te merken, die aanleiding waren geweest voor
de arrestatie van de eigenaar van El-Tet in mei
van dit jaar (hij is trouwens alweer vrijgelaten).
Dat zijn in-your-face, onaangename, zelfge-
maakte commercials die vrijwel uitsluitend
reclame maken voor producten om de seks te
verbeteren, penis- en borstvergrotingen, en
toverdrankjes voor dit of dat probleem. De
commercial voor erectiestoornissen is mijn
persoonlijke favoriet. Het laat voor en na foto's

http://www.youtube.com/watch?v=2oow8QBJq30
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zie van een man met een lange hangsnor die
met gel op zijn plaats wordt gehouden. De na
foto toont hoe de snor van richting verandert
en gestaag omhoog gaat. Subtiel, niet? Er zijn
ook advertenties voor leugendetectors en
röntgencamera's, die ik natuurlijk allebei
dolgraag wil hebben

Alle gekheid op een stokje, de advertenties zijn
smakeloos. Ik bedoel, als ze een beetje meer
subtiel en professioneel waren gemaakt zou-
den ze misschien goed zijn geweest. Maar in
combinatie met de contactadvertenties die aan
de onderkant van het scherm voorbijkomen
tijdens de optredens, kunnen ze een beetje
walgelijk worden. En afgezien daarvan geven
ze het kanaal en de dans een onverdiend
negatief imago.

Samen met de producer de beelden bekijken

Goed. Ik heb gezegd wat gezegd moest
worden. Ik verwoordde de gevoelens van veel
buikdanseressen in de wereld, die vinden dat
het kanaal ranzig is, en die blij waren toen de
eigenaar werd gearresteerd voor het uitzenden
van deze commercials. Luister nu ook naar de
reden waarom ik het bestaan van deze
advertenties goedkeur, of liever gezegd,
waarom ik bereid ben deze advertenties over
het hoofd te zien.

Simpel gezegd heeft El-Tet de keuze tussen
het accepteren van advertenties voor sekspro-
ducten aan de ene kant, en het uit de ether
verdwijnen aan de andere kant. En naar mijn
niet zo bescheiden mening is het in leven
houden van het kanaal met ranzige adverten-
ties het kleinste van de twee kwaden. Niet
alleen brengt dit kanaal de dans terug bij de
mensen, maar het is een vooruitgang voor
vrouwen, kunst, cultuur en de redelijkheid.
Anders gezegd: het is een klap in het gezicht
van religieus fanatisme, vrouwenhaat,
irrationalisme, onwetendheid en haat. Ik juich
ze dus toe voor het opboksen tegen de stroom
van religieus fanatisme die het land overspoelt.

Zoals iedereen in de media-industrie weet, zijn
advertenties een onmisbare bron van finan-
ciering. Geen advertenties, geen geld. Geen
geld, geen uitzending. Op dit moment zijn deze
advertenties de enige bron van inkomsten voor
het jonge buikdanskanaal. Omdat buikdansen
in Egypte neerkomt op prostitutie, zijn respec-
tabele bedrijven niet bereid om te adverteren
op een buikdanskanaal. Geen weldenkend mo-
biele telefoon- of meubelbedrijf zal betalen om
hun producten in verband gebracht te zien met
prostitutie. Tot overmaat van ramp neemt El-
Tet geen geld aan van de artiesten. Zelfs als
het dat deed, zou het niet genoeg zijn om het
kanaal in leven te houden. Het is dus gedwon-
gen om deze advertenties te accepteren om te
kunnen overleven. En ik ben bereid ze dat te
vergeven. Omdat het kanaal meer goed dan
kwaad doet, is het misschien goed om voorlo-
pig te aanvaarden, dat het kanaal moet werken
onder minder dan ideale omstandigheden.

Cultuuroorlog?
Maar belangrijker is dat ik El-Tet zie als het
laatste in een grotere cultuuroorlog die woedt
in Egypte. Sinds de val van Mubarak hebben
religieuze krachten de cultuur aangevallen op
een manier die Egypte nog nooit eerder heeft
gezien. Ze vallen alles aan, van buikdansen tot
de bioscoop tot faraonische cultuur. Zelfs de
Sfinx is niet immuun! Zelfs vóór de arrestatie
van de eigenaar van El-Tet kreeg de beroem-
de Egyptische acteur Adel Imam al een gevan-
genisstraf wegens 'godslastering'. De baard-
maffia heeft filmstudenten aan de Ain Shems
Universiteit fysiek aangevallen voor het
opvoeren van een stuk over de tijd van Sadat.
Veel cabarets zijn óf platgebrand of opgekocht
door religieuze groeperingen of gesloten door
gebrek aan klandizie. En hotels als het Grand
Hyatt en het Mena House hebben hun
buikdansshows helemaal geannuleerd. Op
Cantara.de kunt u meer lezen over dit
onderwerp in het artikel “Curbing Cultural
Expression”: http://tinyurl.com/CurbingCulture

Net zo was de arrestatie van mei een aanval
op de dans en op vrouwen. Hoewel de
eigenaar werd gearresteerd op beschuldiging
van het 'faciliteren van prostitutie' door
contactadvertenties te laten zien bij de
dansclips, is het echte 'probleem' dat er
halfnaakte vrouwen op de nationale televisie
rondwervelden. En we weten allemaal wat
religieuze mensen daarvan vinden. Kijkers
klaagden over de advertenties, ja, maar dat gaf
de autoriteiten alleen een wapen om het
kanaal mee aan te vallen. Dit wordt duidelijk
als je weet dat Egypte al een tv-zender met
contactadvertenties heeft die vierentwintig uur

http://tinyurl.com/CurbingCulture
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per dag, zeven dagen per week uitzendt, en
dat de 'morele' politie daar niet moeilijk over
heeft gedaan; hoe prikkelend contactadver-
tenties ook kunnen zijn. het zijn maar woorden.
Vergeet niet dat niet iedereen kan lezen. Maar
vrijwel iedereen kan zien. Ik durf te wedden dat
de meeste kijkers het te druk hebben met
kijken naar de danseressen om de
langskomende advertenties op te merken.

Ik verdedig het kanaal overigens niet omdat ik
een aantal shoots met ze heb gedaan. Er is
geen sprake van eigenbelang. Nog voordat ze
me vroegen voor opnames, besefte ik wat een
grote vooruitgang dit kanaal was voor de dans
en nog belangrijker, voor Egypte. Als er iets is
dat mijn samenwerking met het kanaal mij
heeft opgeleverd, is het een zeldzame kans
deze mensen en hun bedoelingen echt te leren
kennen. En ik kan je vertellen dat ze niets
anders zijn dan het beste.

Opgemaakt worden door "El-Tet's" visagist

Filmen met El-Tet
In tegenstelling tot wat ik eerst verwachtte is
elke persoon die werkt voor dit kanaal fatsoen-
lijk en respectabel. Er zijn absoluut geen slijm-
ballen, zoals men die zou verwachten in de
Egyptische dansindustrie. Van de eigenaar zelf
tot aan de producenten en visagisten, zet
iedereen zich in voor het promoten van buik-
dans als een kunst. Wat meer is, ze besteden
duizenden dollars om ervoor te zorgen dat de
clips die ze opnemen aangenaam en
respectabel zijn. Als je de video's bekijkt, zie je
dat ze opgenomen zijn in prachtige villa's met
open haard, mooie meubels, klokken, confetti
(!), enzovoort. Het is duidelijk dat ze hun best
doen om een positief beeld te creëren.

Werken met hen was een genot. Beide keren
dat ik werd gefilmd, ben ik op locatie versche-
nen met mijn kostuums. Het productieteam
zocht de kostuums uit die ze het beste vonden.
Ze waren vooral geïntrigeerd door mijn
Amerikaanse vlag kostuum, en vroegen me om
het te dragen, maar in beide gevallen heb ik

geweigerd. Het politieke klimaat van dit
moment maakt dat ik me een beetje
ongemakkelijk voel. Dus hebben wij besloten
om in plaats daarvan mijn krantkostuum te
nemen

De eerste shoot die ik deed was interessant. Ik
wist niet wat te verwachten. Ik kwam om tien
uur 's morgens in de villa aan, hongerig en
moe, en dronk teveel kopjes Nescafé tijdens
het wachten om te worden opgemaakt. Er
dwarrelden nog vier andere Egyptische danse-
ressen rond in het villacomplex. Sommigen
werden gefilmd. Van anderen werd hun haar
en make-up gedaan. Na heel lang wachten
was het mijn beurt te worden opgedoft. De
visagist en de haarstylist hadden de opdracht
gekregen om mij er 'buitenlands' uit te laten
zien. Dat betekende witte foundation, geen
zwarte eyeliner, geen zware oogschaduw,
kleurloze lippenstift, en steil haar. Het enige
'Egyptische' aan mij waren mijn wenkbrauwen.
Je weet wel, die V-vormige boze wenk-
brauwen, dat zo kenmerkend zijn voor
Egyptische visagie?

Toen ik voorstelde dat ze mij een beetje zwarte
eyeliner zouden geven, antwoordden ze
grappend dat eyeliner voor prostituees is!
En toen ik voorstelde dat zij mij een beetje
meer exotisch uiterlijk zouden geven, vertelden
ze me dat ik al exotisch was. Nou ja, voor hen
was ik dat. Ik herkende mezelf niet. Ook
voelde ik met niet als een buikdanseres. Maar
ik liet het gaan. Misschien zagen ze iets dat ik
niet zag.

Kort daarna kwam er een jonge man naar me
toe met een dienblad vol glitter in de ene hand
en rode lippenstift in de andere. Hij bedekte
mijn hele lichaam met glitter - armen, benen,
buik, borst en al - met zijn blote handen. Hij
smeerde de lippenstift op mijn knieën, mijn
decolleté en mijn oksels! Dat was de eerste
keer dat ik ooit een vreemde Egyptische man
mij had laten aanraken. In de Verenigde Staten
zou ik er niet bij hebben stilgestaan, maar hier
is het anders. Vreemd genoeg was hij snel en
professioneel, en was er niets vreemd aan. Ik
heb trouwens nog steeds geen idee waar die
lippenstift voor diende.

Toen was het tijd voor de opnamen. Het
productieteam wilde dat ik danste in een
smalle gang, benadrukkend dat het er op het
scherm geweldig uit zou zien. En dat was ook
zo, behalve dat ik geen ruimte had om me te
verplaatsen of mijn armen te strekken. Ik
voelde me als een geest die danst in een fles.
EN ik gebruikte een sluier voor mijn opkomst
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bij "Set el Hosen". Behalve dat mijn armen er
verfomfaaid uitzagen en een paar flinke fouten
bij de montage, was ik tevreden met het
eindproduct.

De volgende clip die ik opnam was met zanger
Ahmed Salah. Ahmed is een populaire shaabi
zanger in het nachtclub circuit, en hij ziet er
een beetje uit als Baha Sultan.  Hij zong een
leuk lied getiteld "Salamtak ya Dimaghi", dat
vrij vertaalt als "Tot ziens, mijn hersenen". Het
idee is dat hij iedere keer dat hij het meisje ziet
dat hij leuk vindt, gek wordt . Ik droeg mijn
krantenkostuum voor deze clip en had veel
plezier bij de opnamen. Vooral vanwege de
vele bloopers. De beste was toen de grote
piepschuimen muur op het hoofd van Ahmed
viel, terwijl hij zong. We barstten allebei in
lachen uit en konden voor de rest van de shoot
niet meer stoppen.

Met Ahmed Salah, "Salamtak ya Dimaghi"
www.youtube.com/watch?v=C-GX32FSuuU

De laatste clip ik deed was met Warda’s
beroemde "Esmaooni", gearrangeerd en
gezongen door het Safa Farid orkest. Ik droeg
een groenblauw kostuum met lovertjes en een
luipaardprint. Tegen die tijd in de avond was ik
uitgeput, uitgehongerd en prikkelbaar, en wilde
niets liever dan naar huis gaan. En ik zou zijn
gegaan, maar ik wilde niet onbeleefd zijn en
weglopen nadat ik hen drie clips had beloofd.
Dus ik bleef en deed een doorloop van
Esmaooni, mij volledig bewust dat ik niet mijn
beste werk afleverde, en het kon me niet echt
schelen. Maar op de één of andere manier was
het lot mij goed gezind; Esmaooni werd de
populairste clip op het kanaal, die meer inbel-
en online stemmen kreeg dan enige andere
clip sinds het kanaal was gestart. Sindsdien
heb ik Egyptische publiek dat "Esmaooni"
scandeert totdat ik toegeef en erop ga dansen.

Ronde twee van mijn ervaringen met El-Tet
was veel beter. Ik wist nu wat me te wachten
stond en ik wist dat ik eten en make-up mee
moest nemen!

"Esmaooni", www.youtube.com/watch?v=H7cg5OdnGd8

Deze keer schoot ik vier clips. De eerste was
de Safa Farid versie van "Ye Helwa Sabah."
De tweede was een improvisatie op een
modern entreestuk en de derde was een tabla
solo improvisatie. De vierde clip was met een
andere populaire shaabi zanger, Ragab El-
Prince. Ik weet nog steeds niet de titel van het
nummer, en ik heb geen kopie van deze clip
kunnen bemachtigen, maar het ging over een
meisje dat haar minnaar aan het lijntje hield.
Werken met Ragab was net zo leuk als het
werken met Ahmed. Hoewel ze twee zeer
verschillende stijlen hebben. En natuurlijk
konden we het filmen niet afsluiten met een
blooper of twee, vooral eentje waarbij mijn bh
voor de camera losschoot! God zij dank
hebben ze geen van de bloopers uitgezonden!

Op de set met shaabi zanger Ragab

Kritiek
El-Tet heeft veel kritiek ondervonden. De
meeste kritiek komt van conservatieve Egypte-
naren, en mensen die een hekel hebben aan
vrouwen en dans. Een deel is afkomstig van
buikdanseressen, verrassend genoeg. Dat is
misschien niet verwonderlijk. Alles wat nieuw
en ‘revolutionair’ is ondervindt nu eenmaal
weerstand. Alles. Burgerrechten, vrouwen-
rechten, homorechten, buikdans tv in Egypte,
enzovoort. Dat is het natuurlijke traject van
vooruitgang. Conservatieve krachten in Egypte
hebben het kanaal aangevallen omdat het

http://www.youtube.com/watch?v=C-GX32FSuuU
http://www.youtube.com/watch?v=H7cg5OdnGd8
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zogenaamd "de maatschappij corrumpeert". Je
weet wel, het hele gedoe over het schudden
door halfnaakte vrouwen. Dat is te verwachten.
Wat ik niet had verwacht was de vele kritiek
van de internationale dansgemeenschap.

Zoals gezegd waren heel wat danseressen
boos over de smakeloze reclames en
contactadvertenties. Maar dat was niet de kern
van de kritiek. Velen, onder wie een aantal
gepensioneerde supersterren, hadden kritiek
op het kanaal voor het weergeven van alleen
dans. Zij beweerden dat de enige 'juiste'
manier om dans te presenteren was in de
context van een film, met een verhaal, een
kader en dramatische gebeurtenissen. Hoewel
dat zeker ok is, zie ik niets verkeerds in het
gewoon naar buikdansen kijken, zonder het
verhaal en het kader en de dramatische
gebeurtenissen. En niet te vergeten, veel van
de oudere films zijn behoorlijk oriëntalistisch
als het gaat om hun dansscènes. En de
danseres speelt altijd de rol van één of andere
ongewenste persoon, zoals een prostituee,
een crimineel of een spion. Dit heeft door de
jaren heen ongetwijfeld het negatieve imago
van buikdanseressen versterkt. Op El-Tet zie
je daarentegen nooit dit soort typecasting; de
danseressen dansen alleen maar.

Een andere beroemde danseres had kritiek op
het kanaal omdat het op het "verkeerde
moment" was gekomen. Ze zei dat er voor een
kanaal als dit geen plaats is in een tijd van de
revolutie... dat de media mensen moeten
onderwijzen en hen leren elkaar te respecte-
ren. Hoewel ik zeker ook vind dat de media
meer zouden kunnen doen aan het
onderwijzen van mensen (in plaats van ze te
indoctrineren), is het idee dat we in een tijd van
revolutie geen dans nodig hebben die ons
afleidt, gevaarlijk voor de dans. Sommige
plekken zijn in een constante staat van de
revolutie. Moeten we wachten tot ze daar
doorheen zijn, voordat we de dans de aan-
dacht geven die hij verdient? Zal hij tegen die
tijd niet uitgestorven zijn? Kan er van de
duizenden tv-kanalen waar Egyptenaren over
kunnen beschikken, niet ééntje worden gewijd
aan dans? Moeten ze allemaal 'educatieve'
programma's uitzenden, die gericht zijn op het
onderwijzen over religie, of tolerantie of
respect, enzovoort? Er is toch zeker wel ruimte
voor één of twee buikdanskanalen! Trouwens,
wie zegt dat die niet op hun eigen manier
leerzaam zijn?!?

Het laatste stukje kritiek dat ik heb gehoord, en
dat waarschijnlijk het meest legitiem is, was de
gewoonte van het kanaal om YouTube clips

van buikdanseressen uit te zenden zonder hun
toestemming. Ik weet dat hier heel wat mensen
kwaad over waren. En ik kan dat begrijpen.
Toch wil ik erop wijzen dat het hele concept
van het auteursrecht nieuw is voor Egypte. Dat
is geen excuus voor het gebruik van ander-
mans materiaal, maar het verklaart waarom
het gebeurt. Uit mijn gesprekken met het
kanaalteam hierover krijg ik de indruk dat ze
beginnen na te denken over deze kwestie.

Op de set met Ahmed Salah

Voordelen
Ondanks alle negatieven punten vind ik dat El-
Tet meer goed doet dan kwaad. Lees hier
waarom.

Eerst en vooral brengt het de dans terug bij de
mensen. Dankzij El-Tet kan iedereen zijn
televisie aanzetten en genieten van een buik-
dansvoorstelling. Dit was niet het geval vóór
het kanaal bestond. Dat komt omdat de prijzen
voor het bijwonen van een buikdansshow zo
hoog zijn dat de meeste Egyptenaren zich niet
kunnen veroorloven om een show bij te wonen.
Buikdans werd dus een elitevorm van vermaak
voor de rijken en voor andere buitenlandse
buikdanseressen. El-Tet heeft dat in één klap
veranderd. Het heeft een groot stuk cultuur
teruggegeven aan het Egyptische volk. Van
hun kant nemen Egyptenaren het heel serieus.
Ze zijn voeren allerlei intelligente gesprekken
over de dans. Ze bespreken wie hun favoriete
danseressen zijn en waarom, wat ze vinden
van de kostuums, de muziekselectie,
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enzovoort. Kortom, ze raken enthousiast over
de dans en dat is alleen maar goed. Ten
tweede is El-Tet een stap in de goede richting
voor vrouwen, secularisme en kunst. Ik denk
niet dat ik daarover meer hoef te zeggen.

Ten derde stimuleert buikdans op de televisie
een gezonde sfeer van de concurrentie tussen
danseressen. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. In
het algemeen zijn er twee manieren om
concurrentie om te gaan. Eén manier is om je
concurrent te schaden door hun reputatie
onderuit te halen, hun persoonlijke bezittingen
te vernielen of door andere destructieve
activiteiten. Dat is wat hier normaal gesproken
gebeurt. De tweede manier is om je
concurrenten te overtreffen: letten op hun
optredens en proberen het beter te doen. Dit is
wat El-Tet, zij het onbedoeld, bewerkstelligt.
Danseressen zien elkaar nu op het scherm, zij
zien elkaars bewegingen, kostuums, uiterlijk en
muziekselectie en streven ernaar om elkaar bij
de volgende videoshoot te overtreffen. Dit is
een goede zaak. Geloof me, het motiveert
danseressen om hun dansen te verbeteren
door anderen te observeren en nieuwe dingen
te creëren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een
grote verbetering in het algehele niveau van de
dans in dit land.

El-Tet geeft ook een hele nieuwe generatie
danseressen de kans om zichzelf te laten zien.
Voor dit kanaal er was kenden Egyptenaren
alleen Dina. Nu huren ze andere danseressen
in, onder wie ikzelf, voor hun feestjes. Dat is
goed. Er zijn veel danseressen die het werk en
de publiciteit nodig hebben, en een paar die
echt het in zich hebben om een ster te worden.
Vooropgesteld dat de baarden de dans niet om
zeep helpen, stoomt dit kanaal een nieuwe
generatie sterren klaar, die net zo bekend
zullen worden bij het Egyptische publiek als
Samia, Fifi, Soheir en Nagwa.

Persoonlijk heb ik geprofiteerd van mijn
optreden op het kanaal. Publiciteit is altijd
goed. Ik houd ervan om de commentaren van
Egyptenaren over mijn dansen te horen en te
lezen. Maar begrijp met niet verkeerd. Alleen al
het denken aan dansen op de nationale
televisie in Egypte is zenuwslopend. Het
betekent dat iedereen naar me kijkt. Iedereen.
Mannen, vrouwen, jong, oud, religieuze
fanatici, andere danseressen, agenten,
producenten, en de lijst gaat maar door. Dat is
een grote druk. Ik ben niet zo blij dat ook mijn
huisbaas en mijn buren kijken naar dit kanaal,
want ik zou wel eens mijn huis uitgezet kunnen
worden omdat ik een buikdanseres ben. En ik
ben er niet zo zeker van wat ik moet vinden als

willekeurige mensen de liedjes zingen waar ik
op dans als ze me zien op straat. Ik bedoel, ik
ben gewend om 'undercover' te zijn en deze
mensen ontmaskeren mij! Maar het is wel leuk
dat mensen me herkennen.

Dansen op "Set El-Hosen" in de smalle gang

Ik ben ook persoonlijk bekritiseerd voor het
verschijnen op het kanaal. Sommigen zeiden
dat, omdat het niveau van de dansen op het
kanaal vrij laag lag (en omdat het gaat om een
lage klasse danseressen), ik mezelf zou ruïne-
ren door erop te verschijnen. Anderen zeiden
dat mensen het zien van mijn gezicht moe
zouden worden. Weer anderen stelden dat ik
zou worden blootgesteld aan een heleboel
ongewenste intimidatie en kritiek. Ik heb over
al die dingen nagedacht voordat ik ermee
instemde te worden gefilmd, en uiteindelijk
dacht ik, wat kan het schelen. Je leeft maar
één keer. Ik ben verzot op nieuwe ervaringen,
ook al zijn ze niet altijd goed. Deze ervaring
bleek meer dan goed en ik ben blij dat ik op
hun aanbod om te worden gefilmd ben inge-
gaan. In elk geval heeft het mij geïnspireerd
om de langste blogpost in de geschiedenis
schrijven!

Luna of Cairo

(Artikel van http://kissesfromkairo.blogspot.com
vertaling Judith Scheepstra)

http://kissesfromkairo.blogspot.com
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n Op ontdekkingsreis met Le Grand Cru m
Noortje Bijvoets en Feri de Geus, artistiek directeuren van Le Grand Cru, hebben in 2011 het
hele Asli Sharqi festival gevolgd en zij waren blij verrast met de diversiteit en de vele ontwik-
kelingen die er binnen de oriëntaalse dans gaande zijn. Tijdens het festival leidden zij het debat
over wat oriëntaalse dans is en hoe die zich verder zou kunnen ontwikkelen. Dat smaakte naar
meer. Stichting Dalla organiseerde daarom op 9 juni een studiedag in samenwerking met Le
Grand Cru met daarin onder meer een workshop waarin zij lieten zien hoe de door hen
ontwikkelde ‘sampling’ methode werkt.

Over het toneel verspreid staan drie stoelen.
Op de stoel het dichtst bij ons zit een vrouw
met haar benen over elkaar; haar rechtervoet
shimmiet ongeduldig op en neer. Ze blijft een
tijdje zitten tot ze geïrriteerd opstaat en
wegloopt. In een hoekje zien we een klein
meisje verwonderd kijken naar de golvende
bewegingen die haar armen maken, terwijl
haar moeder beschermend met haar meedeint.
De andere danseressen op het podium deinen
mee in deze vredige energie in een rustige
dans. Maar plotseling verschijnen daar van
achter de voorste stoel drie lachende hoofden
en shimmy-zwaaiende handen. Tot groot
vermaak van het publiek dat in lachen uitbarst.

Dit zijn geen beelden uit een theatervoorstel-
ling. Dit is het eindresultaat van een dag met
Noortje Bijvoets en Feri de Geus van Le Grand
Cru. Feri en Noortje zijn choreografen die
werelddans in een nieuwe vorm op het podium
zetten, zonder dat het de essentie verliest.
Vandaag zijn ze uitgenodigd voor een studie-
dag als opmaat voor het Asli Sharqi festival
eind september. Want ook in de buikdans zijn
we op zoek naar manieren om de dans om te
zetten in een podiumkunst en een groter
publiek te trekken.

Tijdens een korte introductie vertellen Noortje
en Feri hoe ze met dansers uit de hele wereld
hebben gewerkt om hun traditionele dans-
vormen met stijl- en podiumtechnieken uit de
moderne dans te vertalen naar theatervoor-
stellingen. Ze streven ernaar daarbij de
authentieke kern van de dans te bewaren.

In een filmpje zien we een stukje uit een
voorstelling met Palestijnse dansers, waarbij
de traditionele dabke-dans op een bijzondere
en eigentijdse manier uitgevoerd wordt door
vier dansers in een draaideur. Voor ieder die
de dansvorm kent is er de herkenning van de
dabke, terwijl decor en eigentijdse elementen
er een moderne, boeiende voorstelling van
maken met een verhaal en emoties.

Wat deze dansers met dabke gedaan hebben
gaan wij doen met buikdans. In drie uur van
workshops ontdekken en spelen we met vorm,
emoties en bijzondere ontmoetingen. Theater-
mogelijkheden zoeken voor buikdans, zonder
de eigenheid van onze dansvorm te verliezen.

Als heupbewegingen armbewegingen worden,
en benen de rol van armen gaan overnemen,
ontstaan er verrassende nieuwe danselemen-
ten die geen afbreuk doen aan de essentie van
de buikdans. Danseressen die vanuit verschil-
lende posities dezelfde bewegingen maken, of
in serie op elkaars bewegingen reageren,
veranderen in intrigerende tafereeltjes die een
verhaal lijken te vertellen. Ontmoetingen in
dans vanuit verschillende emoties raken ons
als publiek in ons hart. We worden blij of
verdrietig en gaan meeleven met de dansers.

Naarmate de dag vordert, versmelten de losse
mensen steeds meer in een mensenlandschap
van spannende verhalen en mooie momenten.
Spontaan en vanuit improvisatie, zonder er
veel moeite voor te hoeven doen. Met als slot
het prachtige, doorlopende schouwspel waarbij
we ieder moment opnieuw kunnen kiezen mee
te dansen in het spel of toe te kijken vanaf de
zijlijn.

Een hele theatervoorstelling maken lukt
natuurlijk niet in een dag. Maar we hebben wel
kunnen ontdekken hoe we met verrassend
simpele technieken zonder veel moeite een
heel eind kunnen komen.

Tijdens Asli Sharqi 2012 op 28, 29 en 30
september in Den Haag zal Le Grand Cru een
workshop verzorgen die opnieuw een
verrassende draai geeft aan ons oriëntaalse
dansmateriaal. Vanaf 1 augustus staat het
complete programma op www.aslisharqi.nl

Linda de Poorter

http://www.aslisharqi.nl
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n Gevarieerd Orientalicious Gala m
Op 16 juni kon Nederland weer een mooie galashow zien tijdens de derde editie van het
Orientalicious festival. Fotograaf Ronnos was erbij. Hier een kleine selectie uit de foto’s.

Er was een zeer gevarieerde show te zien
met toppers uit de hele wereld, onder wie Isis
uit Mexico, Stella uit Griekenland. Queenie uit
België en de Slowaakse Ranya. Uit Spanje
dansten voor ons Nefershu en de dansgroep
Ouyuni Barcelona.

Egypte werd vertegenwoordigd door twee
heren, met ieder een geheel eigen stijl:
Nwarin Gad, een inmiddels in Duitsland
wonende balletdanser die zich onder andere
heeft gespecialiseerd in de relatie tussen
ballet en oriëntaalse dans, en folkloredanser
Osama Mimi Farag, nu woonachtig in Praag.

Dat Frankrijk prachtige Tunesische
buikdanseressen herbergt, konden we zien
aan de optredens van Kaouther Ben Amor en
Sandra. Zoals zij wel vaker heeft gedaan,
danste Sandra ook nu een nummer samen
met de Libanese zanger Mickael Jamal.

En uit Nederland waren er Mena Leila, Teuta,
Rachid en niet te vergeten organisatrice Aisa
Lafour en haar dansgroep Devy el Amar.

Judith Scheepstra
(Foto’s © Ronnos)
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n Sadhana in Holland’s Got Talent m
Dit voorjaar was buikdanseres Sadhana op tv tijdens Holland’s Got Talent. Het gebeurt niet
vaak dat buikdans op tv is en een groot publiek ermee kan kennismaken. Een goede aanleiding
om buikdans te promoten, temeer daar de jury euforisch was.

Toen ik naar de beelden keek, zag ik een
spetterende entertainende show, maar met
een vorm van buikdans die naar mijn mening
zo plat was als een dubbeltje. In het veld
hoorde ik pro’s en contra’s.

Mijn nieuwsgierigheid naar wat anderen ervan
zouden vinden was groot. Is een dergelijke act
op tv goed voor de buikdans of juist niet? En
wat zouden de danseressen er zelf van vinden
temeer daar de ‘vakjury’ niet gehinderd was
door enige vakkennis rondom buikdans.

Concreet stelde ik 4 vragen:
 Wat is de impact van deze dansact op de

beeldvorming van het grote publiek op
buikdans?

 Vond je het goede reclame voor de
buikdans en waarom?

 Vond je het geen goede reclame voor de
buikdans en waarom?

 Wat zou je tegen Sadhana gezegd hebben
als je zelf in de jury had gezeten?

Ik mailde een stuk of zeventig danseressen,
van professionals tot wekelijkse dansles
enthousiasten met deze 4 vragen en vroeg hen
ook de vragen door te mailen naar iemand van
wie zij dachten dat die daar wel een mening
over zou kunnen hebben. De respons op de
vragen was de volgende.

Wat is de impact van deze dansact op de
beeldvorming van het grote publiek op
buikdans?
Jessica: Het beeld dat het publiek van
buikdans krijgt is denk ik heel eenzijdig: veel
grote bewegingen van heupen en borstkas.
Het publiek zal hierdoor denken dat dit zo
hoort. Op mij komt het meer over als sporten
op muziek dan als de buikdans zoals ik die ken
en waar ik door geraakt word.

Anoniem (naam bij de redactie bekend): Ik
denk dat het niet veel impact zal hebben op
het grote publiek op een paar geïnspireerde
jonge meiden na die nu misschien op les
zullen gaan. Maar kwaliteitsgewijs zal de
massa nu niet meer of minder weten of anders
oordelen over buikdans. Ik denk dat als Dina
voor deze jury had gedanst men had gezegd
“Dit is toch geen buikdans?“, omdat men de
subtiliteit van de buikdans niet herkent.

Chadina: Het geeft een goede indruk wat de
leek wil zien maar ik heb inmiddels door de
jarenlange lessen die ik gevolgd heb een
bredere kijk op buikdans gekregen.

Lourdes: Deze dansact maakt een negatieve
indruk denk ik. De verkeerde aannames over
buikdans, dat het alleen maar sexy zou zijn,
worden hier weer bevestigd helaas.

Joan: Dan Karaty is van mening dat buikdans
gewoonlijk heel saai is en hij raakt dan ook
snel verveeld. Het referentiekader van de jury
is de wereld van glitter, glamour en show. Het
doel van de jury van Holland’s Got Talent is
het beoordelen van de show en het inschatten
of het aanslaat bij het grote publiek.

Sadhana kan zeker een show maken en dat
vind ik knap. Wel is het jammer voor de
beeldvorming van de oorspronkelijke buikdans.
Er is immers geen sprake van verdieping in de
kunst en cultuur. Jammer genoeg worden
oorspronkelijke dansstijlen in een programma
als dit hierdoor tekort gedaan. Het grote
publiek weet vaak niet hoe oorspronkelijke
buikdans er uitziet en vormt zich enkel een
beeld van wat ze te zien krijgen. Ook nu weer
zie je buikdans op toneel gebracht
geïnspireerd door een oriëntalistische visie
(Westers fantasiebeeld van de Oriënt). Terwijl
de oorspronkelijke buikdans sensueel,
vrouwelijk, natuurlijk en verfijnder en zachter in
haar bewegingen is.

Vond je het goede reclame voor de buikdans
en waarom?
Yennie: Aan de ene kant is het goede reclame
omdat je mensen kunt triggeren buikdansles te
nemen en zo kennis te laten maken met
buikdans. En dan maar hopen dat ze bij een
gepassioneerde docente terecht komen.

Chadina: Veel van mijn cursisten vonden het
geweldig, vooral de jonge cursisten. De
shimmies maakten veel indruk evenals de
herkenbare Westerse muziek. Dit zal zeker
reclame zijn om jonge cursisten te trekken.

Anoniem: Misschien is het wel goed dat dit
uitgezonden is, dan ziet het publiek dat er nog
steeds gebuikdanst wordt, ook door jonge
Surinaamse meiden.
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Joan: Aan de ene kant kun je het positief
benaderen. Optredens zoals Sadhana laat
zien, kunnen een brug vormen naar een
andere buikdanswereld of naar de
kunstwereld. Het kan uitnodigen tot een
gesprek over oorspronkelijke buikdans,
achtergronden en kunst.

Vond je het geen goede reclame voor de
buikdans en waarom?
Jessica: Ik vind het geen reclame, hoewel dit
jonge meiden zeker zal aanspreken. Ook in de
keuze van de muziek vind ik weinig oriëntaals
terug.

Anoniem: Nee, want ze buikdanst eigenlijk
niet.

Petra: Ik vind het geen reclame, behalve als
reclame van een tropische dansschool die
jonge meiden wil laten bewegen zodat ze de
show kunnen stelen in de disco. De muziek
was lelijk en nietszeggend. Het zag er op zich
leuk uit omdat de danseres jong en slank is
maar de hele act was oppervlakkig en op trucs
en op effect gebaseerd.

Yennie: Aan de andere kant is het geen
reclame, het is heel oppervlakkig en technisch.

Lady Moonlight: Ik denk zeker dat ze goed is
voor de buikdanswereld, zoals Shakira destijds
ondanks haar gebrekkige techniek de buikdans
verloste van haar New Age-imago, in de tijd
dat buikdans nog geassocieerd werd met
rugklachten en dergelijke. Het is best een lief
meisje met een leuke uitstraling. Natuurlijk zijn
er honderden meisjes die zo kunnen dansen.
Het doet me denken aan toen ik zelf begon
met optreden, eind jaren 80: je bent jong, mooi
en spontaan en daar worden mensen blij van
en dan gaan de handen vanzelf op elkaar. De
diepgang en de techniek moeten nog komen
bij haar maar ze is niet vulgair en kan sfeer
maken.

Lourdes: Ik vind dit absoluut geen goede
reclame voor echte buikdans en ik ben er dus
niet blij mee. Ook de suggestie dat buikdans
alleen maar geschikt zou zijn voor jonge
meiden en dat het sexy is maar meer ook niet,
vind ik negatief. Ik snap overigens heel goed
dat ze weinig tijd had, want een buikdanseres
heeft de eerste twee minuten nodig voor haar
opkomst. Zoiets had weinig indruk op de jury
gemaakt.

Joan: Het lijkt alsof de oorspronkelijke buik-
dans steeds meer overschaduwd wordt door
luidruchtigheid, zowel in de muziek als in de

bewegingen met acrobatiek, show en een
teveel aan fysieke kracht. In dat opzicht is het
geen reclame voor de oorspronkelijke
buikdans omdat er sprake is van onjuiste
beeldvorming.

Wat zou je gezegd hebben tegen Sadhana
als je zelf in de jury had gezeten?
Jessica: Je hebt zeker talent maar er zit weinig
subtiliteit, zachtheid en emotie in je dans. Voor
mij is dit een gemiste kans het publiek kennis
te laten maken met echte oriëntaalse muziek
en dans en hoe mooi dit kan zijn.

Anoniem: Je bent goed getraind maar je moet
nog het gevoel voor de buikdans ontwikkelen.
Ga heel veel dansles nemen en kijk hoe
professionals het doen. En blijf in het begin
Arabische of Turkse muziek gebruiken en geen
Westerse.

Petra: Als je serieus verder wilt moet je je echt
gaan verdiepen in de muziek en de
bewegingen. Wil je commercieel, vluchtig en
vlak blijven dan moet je blijven dansen zoals je
nu doet.

Yennie: Super dat je meedoet en zo een breed
publiek kennis laat maken met de buikdans,
juist om je keuze voor de technieken en door
de muziekkeuze die je hebt gemaakt. Maar ik
mis de essentie van de buikdans, het gevoel
en het je totaal emotioneel inleven in de
muziek en het je van top tot teen uitdrukken in
de dans.

Chadina: Ik vind het geweldig wat je nu
gedaan hebt, dit was heel krachtig maar de
volgende keer wil ik iets totaal anders zien, iets
subtiels en iets met veel meer zachtheid,
bijvoorbeeld een Klassiek stuk.

Lourdes: Hoe mooi en schattig je ook bent,
met een paar trucjes kom je er niet. Buitenkant
en show zijn maar een klein deel van de buik-
dans. Het is vooral de binnenkant die mooi en
ontroerend én interessant is. Je bewegingen
zijn vaak hard en groot, ik mis de verfijning,
nuancering en de elegantie die mijns inziens
essentieel zijn voor goede buikdans. Daar is
veel oefening en hard werken voor nodig.

Joan: Je hebt erg veel (vreugdevolle) energie
die je uit in je eigen manier van dansen.
Echter, het (oosterse) kunstgevoel wordt
overdonderd door een teveel aan lenigheid,
vormen, prikkels en afwisseling. Verdiep je om
te beginnen in de oriëntaalse muziek, de
muziekinstrumenten die gebruikt worden, de
ritmes en de melodieën, en hoe je deze als
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buikdanseres kunt interpreteren. Je kunt ook
eens naar filmpjes van danseressen uit de
jaren 50-70 kijken hoe zij dat doen. Als je
Oosterse elementen in je dans wilt verwerken
begin dan met doseren en minder snel te laten
zien wat je allemaal kan. Een danseres die mij
kan raken is spaarzaam en gedoseerd in wat
zij aan het publiek laat zien. Tijdens het
dansen blijft zij verbonden met een oneindige,
eeuwige innerlijke bron. De stilte waaruit de
dans voortkomt lijkt te kleven aan de
bewegingen en aan de danseres, zelfs al is de
dans energiek. Er ontstaat zo een perfecte
balans tussen vorm en het vormloze en de
toeschouwer voelt zich verbonden. Dat is de
magie van de buikdans en van de kunst. Trucs
en acrobatiek zijn dan niet nodig want de dans
of kunstvorm is al mooi genoeg van zichzelf.

Tot zover de reacties. Door de lage respons is
het moeilijk om een overall conclusie te
trekken, hooguit is er een tendens uit te
destilleren. De tendens is dat de show op zich
goed was, uitnodigend kan zijn om nieuw
publiek over de streep te trekken. De meest in
het oog springende tendens was dat het zeker
aantrekkelijk is voor een jong publiek, maar dat
de buikdans die te zien was teveel afwijkt van
“echte” buikdans.

Dat roept bij mij dan weer nieuwe vragen op:
op welke manier kun je buikdans aantrekkelijk
maken op tv zonder dat de dans in haar soort
teveel geweld aangedaan wordt? Of is het
geen probleem dat de essentie of echtheid van
de buikdans geweld aan wordt gedaan? En:
wat is die essentie of echtheid dan? Ook: Moet
je de essentie van buikdans veranderen om
het aantrekkelijk genoeg te maken voor het
grote (jonge?) westerse publiek? Of: zou er
een topdanser(es) gestuurd moeten worden
naar Holland’s Got Talent? Vragen genoeg dus
om over na te denken…..

Peter Verzijl

Advertentie
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n Dansontdekking tijdens Tong Tong m
Van 17 tot en met 28 mei vond de 54e Tong Tong Fair plaats. Dit jaarlijkse evenement bestond
uit de beroemde Grand Pasar met het Indonesië-Paviljoen, de Eetwijk met tientallen Aziatische
restaurants en waroengs, en het Tong Tong Festival, een cultureel programma van podium-
kunsten, exposities, gesproken woord en actualiteit. Voor dansers was dit festival alleen al de
moeite waard door de ‘animal pop’ van het dansgezelschap JeckoSDANCE uit Papoea.

Het was al heel wat jaren geleden dat ik naar
de Haagse Tong Tong Fair was geweest. In
het verleden ging het vooral om het shoppen,
het eten en de muziek. Deze keer heb ik me
een hele dag geconcentreerd op wat er aan
dans te zien en te doen was.

Workshop hoela
Aanleiding om meteen de eerste dag te gaan
was een workshop hoela, een dansvorm die in
mijn ogen verwantschap heeft met buikdans en
waar ik al jaren meer over te weten wil komen.

Hula Auana is de eigentijdse vorm van de
Hawaiiaanse traditionele dans hoela. Kumu
(leraar) Pa’a Lawrence Kalainia Kamani Aki is
de vijftigste generatie met oude traditionele
Hawaiiaanse kennis. Samen met zijn haumana
(leerling) Brandon Kawika Foster was hij vanuit
Molokai, Hawaii naar Nederland gekomen.
Voor de demonstratie tijdens de workshop
waren ook nog één mannelijke en drie
vrouwelijke dansers aanwezig. Na een korte
introductie mochten we een paar basispassen
oefenen, waarna we in het diepe werden

gegooid: gewoon meedoen met een complete
passencombinatie inclusief de voor hoela zo
essentiële arm- en handbewegingen. Veel
teveel tegelijk voor een beginneling, maar toch
leuk als introductie in deze dansvorm.

Helaas ontpopte de 'workshop' zich na een
paar minuten al tot een wedstrijd: enkele leer-
lingen met 'potential' mochten verder oefenen
en uiteindelijk bleven er twee danseressen
over, met de overduidelijke bedoeling van onze
kumu dat één specifieke vrouw zou gaan
winnen. De hele vertoning leek er uitsluitend
op gericht om deze prachtige Indonesische
vrouw in het zonnetje te zetten. Aan haar
balans, haar motoriek en de precisie van haar
bewegingen te oordelen was ze een ervaren
danseres, die de passencombinatie inderdaad
razend snel oppikte. Haar concurrente uit
Bussum was minder precies, maar haar emotie
en bewegingskwaliteit pasten beter bij die van
de andere Hawaiiaanse dansers. Omdat het
publiek met applaus mocht stemmen, kon onze
kumu niet anders dan beide danseressen tot
winnares uitroepen.
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Met enige moeite is het me gelukt om de kumu
nog enkele uitspraken te ontlokken over de
arm- en handbewegingen, die in de hoeladans
alle een betekenis hebben. Je kunt niet echt
spreken van een gebarentaal, zoals zoveel
dove gemeenschappen in de wereld die
kennen, maar wel over duidelijke symboliek.
En net als bij een levende gebarentaal komen
er voortdurend nieuwe bewegingen bij, zoals
er in een levende dans ook steeds nieuwe
danspassen bijkomen. Meer informatie kon ik
niet persen uit de kumu, want de mooie Indo-
nesische in de knalrode jurk stond te wachten
om zich met hem te laten fotograferen en zijn
hele lichaamstaal was naar haar onderweg
nog voordat hij met mij was uitgesproken.

Deze merkwaardige ervaring zal mij er natuur-
lijk niet van weerhouden om verder op zoek te
gaan naar informatie over hoela, dus daarover
in een volgende Raqs wa Risala meer.

Animal pop
Naast hoela was er veel mooie Javaanse en
Balinese dans te zien, van Indonesische en
van Nederlandse artiesten. Altijd weer interes-
sant om het verschil te zien, of liever, het is
meer een voelen, tussen de danseressen uit
beide landen.

De grote verrassing vond ik het één uur duren-
de optreden getiteld "We came from the East"
door de groep JeckoSDANCE van Jecko
Siompo, een van de belangrijkste hedendaag-
se dansers en choreografen van Indonesië.

Jecko Siompo, geboren in Papoea, combineert
traditionele Papoeabewegingen met vooral
moderne dans, hiphop en popping & locking.
Hij laat zich ook inspireren door dierenbewe-
gingen en noemt zijn stijl ‘animal pop’. Maar ik
zag ook elementen van bijvoorbeeld Javaanse
dans, break dance en butoh. In deze voorstel-
ling stelt Jecko dat hiphop oorspronkelijk uit
Papoea komt. “Je hoeft me niet te geloven,
maar mijn overgrootoma heeft het zelf
gezegd”. Kijkers naar "Van Dis in Indonesië"
op de Nederlandse televisie hadden al kennis
kunnen maken met deze bijzondere
choreograaf.

JeckoSDANCE bestaat uit de dansers
Soleman Korwa, Abdul Haris Kamaruddin,
Stenly Daniel Patty, Muhammad Alfian
Suhendi Adam, Emanuel Ohoiulun, Meitha
Nindya Sari, Arisma Ranisa, Grace Samantha
Sieteng, Shaheila Nafissa Djohar en Cut
Farahani Thayeb.

Deze tien dansers en danseressen vertelden
een geschiedenis van de dans, beginnend bij
bewegingen die aapachtig aandeden en
eindigend met een modern urban afscheid.
Soms werd de dans begeleid met muziek,
maar vaak ook waren het geluid en de ritmes
afkomstig van de dansers zelf. De eerste 20
minuten waren niet voor iedereen even goed te
zien, omdat de dans grotendeels liggend en
zittend werd uitgevoerd. Maar dat was geen
reden om niet gebiologeerd te blijven kijken
naar dit verrassende, soms humoristische,
verhaal. Ik ben blij dat ik de moeite heb
genomen om in de rij te gaan staan voor een
kaartje voor de Tong Tong Fair.

Volgend jaar weer
En dan zijn er nog alle dansoptredens die ik
niet heb gezien tijdens dit elf dagen durende
festival. Echt iets om in de gaten te houden
voor volgend jaar, voor iedereen die op zoek is
naar nieuwe inspiratie. Houd dus de website in
de gaten: http://tongtongfestival.nl. Ik heb me
in elk geval geabonneerd op de nieuwsbrief via
http://tongtongfair.nl/nieuwsbrief2/

Meer weten over Jecko Siompo? Lees hier het
verhaal van choreograaf Gerard Mosterd:
http://tinyurl.com/animalpop (met clip) of kijk op
YouTube: www.youtube.com/user/jeckosdance

Judith Scheepstra
(Foto’s © Tong Tong Festival. Deze zijn
gemaakt tijdens een eerder optreden van
JeckoSDANCE)

http://tongtongfestival.nl.
http://tongtongfair.nl/nieuwsbrief2/
http://tinyurl.com/animalpop
http://www.youtube.com/user/jeckosdance


Raqs wa Risala, nummer 28, juli 2012, blz. 20

n Buikdans in de bladen m
Het lijkt wel of buikdans steeds hotter wordt. Zowel in Opzij als in Dans Magazine werd dit jaar
aan buikdans aandacht besteed en er komt nog meer. Laudie Vrancken maakte ons attent op
een slecht artikel in Dans Magazine, wat uiteindelijk is uitgemond in twee ingezonden brieven.
Dat zouden we vaker moeten doen.

“Buikdans bestaat niet”. Dat was de kop van
een artikel over een buikdansles in het april-
nummer van Dans Magazine. En dan de intro:
"Bij buikdans denk je al snel aan de Oriëntaal-
se striptease waarop je als toerist buiten Euro-
pa vaak wordt getrakteerd. Maar in de Arabi-
sche wereld bestaat het woord buikdans niet;
buikdans is een westerse verzamelnaam voor
verschillende uitingen van Arabische folklore".

In het artikel bespreekt Wanda Zoet een
moeder-dochter workshop van Kaouthar
Darmoni. De jongste leerling is tweeënhalf jaar
oud. Over Darmoni zegt het artikel, dat het
haar opvalt "hoe calvinistisch sommige
Nederlandse vrouwen nog zijn" en dat ze
tijdens haar les "meisjes hun seksuele en
sensuele energie op een heel onschuldige en
natuurlijke manier wil leren gebruiken om hun
vrouwelijke identiteit te vormen".

Voor de lezers die dan nog niet zijn afgehaakt,
gaat het nog even door. Het blijkt bijvoorbeeld
mogelijk om les te geven in de techniek van
die niet-bestaande buikdans: "Techniek is voor
Darmoni een onmisbaar middel om het doel

van women empowerment te bereiken en
vrouwen hun kracht te laten ontdekken”.
Daarbij dansen moeders en dochters onder
andere "met de ruggen naar elkaar toe en
dicht tegen elkaar aan: 'De billen zeggen
elkaar gedag, daaaaaaag billen'".

In een apart kader wordt aandacht besteed
aan het gegeven dat Nederlandse vrouwen
zich in het bedrijfsleven “gedragen als man”.
Een onderwerp dat ook uitgebreid aan de orde
is geweest in een themanummer van Opzij
over 'erotisch kapitaal" (februari 2012) en
waarin ook Darmoni aan het woord werd
gelaten. Buikdans helpt ons onze eigen
kwaliteiten in te zetten en stimuleert daarbij
ook de solidariteit onder vrouwen.

De actie van Laudie creëerde een storm van
verontwaardigde reacties. brieven en tegen-
artikelen. Uiteindelijk zijn er twee brieven naar
de redactie van Dans Magazine gegaan
(samen met een compilatie van de reacties),
die beide, zij het in enigszins verkorte vorm, in
het juninummer zijn geplaatst. Hieronder de
tekst van de verstuurde brieven.

Beste Redactie van Dans Magazine,

Graag wil ik reageren op het artikel van Wanda Zoet “Buikdans bestaat niet”. Mijn inziens wordt de buikdanskunst
hier wat te eenzijdig belicht. Daarbij wil ik in het midden laten of dit het gevolg is van de manier van interviewen of
door de manier van antwoorden door mevrouw Darmoni.

Ik denk bij buikdans niet aan striptease… Wat is dat? Oriëntaalse striptease? Ik heb daar nog nooit van gehoord.
Zelfs na meerdere landen buiten Europa te hebben bezocht als toerist ben ik nimmer getrakteerd op een
Oriëntaalse striptease. Navraag bij vrienden en familie bracht mij dezelfde conclusie.

Jammer dat een artikel dat over ‘buikdans’ gaat, doorspekt moet zijn van het herhaaldelijk gebruik van de
woorden ‘seksuele energie’, tot 9 maal toe in 1 alinea. Wat een beperkte visie op deze prachtige dans.
Jammer dat mevrouw Darmoni volgens het artikel enkel beschikt over de vaardigheid de dans te koppelen aan de
vrouwelijke seksuele energie.
Gelukkig heb ik als dansdocent de vaardigheid de dans te koppelen aan zoveel meer….
Gelukkig hangt mijn kracht niet af van mijn vrouw-zijn of mijn seksuele energie, maar gewoon omdat ik een mens
ben.

Ik zou het vreselijk jammer vinden wanneer dansers in Nederland die geen ervaring hebben met deze danskunst
hun beeld moeten vormen aan de hand van dit artikel. In de vrije pers hebben we de ruimte om dergelijke
artikelen te publiceren. Toch spreek ik de hoop uit dat de redactie bereid is via een opvolgend interview met een
andere buikdansdocent uit Nederland een bredere kijk te bieden op de Oriëntaalse dans en al haar facetten.

Met vriendelijke groet,
Caroline Nuijts
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Den Haag, 1 mei 2012
Betreft: reactie op ‘Buikdans bestaat niet’, Dans Magazine april 2012

Geachte redactie,

Al meer dan 35 jaar wordt in Nederland buikdans beoefend en gedoceerd op verschillende niveaus. (Beoefenaars
noemen het bij voorkeur oriëntaalse dans of raqs sharqi, want je danst niet alleen met je buik, maar met je hele
lijf, zoals bij alle andere dansvormen.) Ons land kent enkele tientallen topdocenten, die alle ook eigen
specialisaties hebben, van klassiek tot modern, van cross-overs tot theatrale experimenten. Om het niveau van
dansers en docenten te verbeteren zijn er meerjarige opleidingen, zoals de Verdiepingscursus die in Utrecht word
gegeven.

Buikdans is te zien in restaurants, op bruiloften en partijen én in het theater. Er zijn avondvullende voorstellingen
en internationale festivals waar topdocenten uit de hele wereld workshops verzorgen, zoals Orientalicious, gericht
op de moderne buikdans in Amsterdam en Asli Sharqi, met de nadruk op de artisticiteit, originaliteit en kwaliteit in
Den Haag. De kwaliteit en de artistieke inhoud worden steeds beter. Enkele jonge Nederlandse dansers werken
hard en succesvol aan een internationale carrière.

Sinds 1990 heeft Nederland ook een eigen buikdansvakblad. Voorheen was dat het vakblad "Navel", de laatste
vijf jaar is dat het online tijdschrift "Raqs wa Risala".

Een grote groep Nederlandse buikdansprofessionals heeft op zich genomen om hun dans verder te ontwikkelen
tot een alom gerespecteerde podiumkunst. Zij experimenteren ermee en gaan hierover met vakgenoten van hun
eigen en andere dansdisciplines in debat. Reden genoeg, dus, voor een tijdschrift als Dans Magazine om
regelmatig aan buikdans aandacht te besteden.

Daarom waren wij onaangenaam getroffen door uw artikel "Buikdans bestaat niet", dat een zeer beperkt, eenzij-
dig en vooroordelen bevestigend beeld schetst van onze danskunst. De oriëntaalse dans is net als andere dans-
vormen een discipline die techniek, training, verdieping in muziek, taal en cultuur vergt, kortom een jarenlange
investering vraagt, om tot een bepaald niveau te komen. De laatste tien jaar is dat niveau door nieuwe mediaka-
nalen en de wereldwijde populariteit van deze dansdiscipline enorm toegenomen. Desondanks wordt buikdans
nog steeds in een sensuele en zelfs erotische hoek geplaatst. Raar genoeg leven deze vooroordelen niet als het
om dansvormen als Afrikaanse dans, tango, salsa of zouk gaat. Waarschijnlijk het resultaat van een hardnekkig
oriëntalisme, mede doordat de diverse media telkens deze oriëntalistische benadering naar voren brengen.

Daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen als het om een vrouwentijdschrift en vrouwenpower gaat, want ja …
van oriëntaalse dans ga je beter in je lijf zitten, maar dat geldt voor iedere dansvorm. Heel erg teleurgesteld en
boos zijn we dat nota bene een dansvakblad als Dans Magazine een podium geeft voor een bevestiging van deze
vooroordelen en de dansvorm in tekst en foto’s in verband brengt met seksualiteit en peuters. De Tunesische
docente in het artikel weet als mediadocent aan de UvA keer op keer de aandacht op zich te vestigen, omdat
journalisten zelden de moeite nemen om zich eens serieus te verdiepen in de ‘state of the art’ van een veelzijdige
dansvorm in ontwikkeling.

Aandacht voor oriëntaalse (buik)dans in Dans Magazine stellen wij in principe zeer op prijs. Jonge en ervaren
dansers en danseressen uit alle dansdisciplines krijgen op die manier informatie die ze anders zouden mislopen.
Maar dan wel graag in de vorm van heldere artikelen, gebaseerd op jarenlange ervaring of gedegen onderzoek.
Wij hebben genoeg contacten en suggesties voor redacteuren om een goed inhoudelijk artikel te kunnen
schrijven. Oriëntaalse (buik)dans bestaat namelijk wél en hoe!

Om een indruk te geven van de reacties op het artikel vindt u ongecensureerd in de bijlage de e-mails die we
ontvingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekenden. Vriendelijke groeten,

Laudie Vrancken, artistiek en zakelijk leider Stichting Dalla
Judith Scheepstra, hoofdredacteur Raqs wa Risala

Vooral de tweede brief was het eindresultaat
van de uitgebreide mailwisseling die door het
artikel ontstond. Persoonlijk vind ik dat we dat
soort dingen meer moeten doen. Ik stel voor
dat we actiever gaan reageren op onzinnige
commentaren over buikdans. We hebben iets
te vertellen, laten we het dan ook doen. Niet

onderling blijven klagen over hoe slecht het
soms is, maar mailen en bellen naar de men-
sen die het volgens ons bij het verkeerde eind
hebben. Doe het alleen of doe het samen,
maar bestook die redacties.

Judith Scheepstra
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n 1001 nacht met Marc-Marie m
Van 11 februari tot en met 12 mei 2012 toerde de voorstelling "Vertellingen van 1001 nacht"
door Nederland. Toneelschrijver Peer Wittenbols maakte op verzoek van regisseur Matthijs
Rümke een theatrale bewerking van de "Sprookjes van 1001 nacht". Het resultaat was een
bouwwerk van verhalen over "Liefde die doet smachten, liefde die pijn doet en liefde die
angsten doet overwinnen". De cast bestond uit Marc-Marie Huijbregts, John Buijsman, Nanette
Edens, Roos Eijmers, José Kuijpers en de vier theatermakers van Ashton Brothers.

Eindelijk was het zover. De voorstelling
arriveerde in mijn woonplaats en ik kon me
begeven in "de verlokkelijke sfeer van het
Oosten, met zijn geuren en kleuren die barsten
van de erotiek", Met een buikdanseres, want
die stond op de poster. De kraampjes met
oosterse artikelen in de foyer en de Arabische
muziek die klonk bij binnenkomst in de zaal
droegen bij aan de sfeer van verwachting.

Het podium had, net als de vertellingen, een
kader waarbinnen de verhalen van de vertel-
ster zich afspeelden. Daarbuiten stonden links
en rechts twee ligbanken, waarop Shahryar en
Sheherazade om beurten plaatsnamen. Bin-
nen het kader was de speelruimte ingedeeld in
drie etages, alle voorzien van schuivende
panelen met gaatjes, geïnspireerd door de
Arabische mashrabiya's.

Het verhaal begon met de belevenissen van
Shahryar. Die is smoorverliefd op de veel
jongere echtgenote van zijn vader. Als zijn

vader overlijdt, kan hij haar eindelijk in zijn
armen sluiten, om te ontdekken dat zij niet zo
naar hem gesmacht heeft als hij naar haar...
Maar tegen de tijd dat de voorstelling op dit
punt was aangeland, was het wat mij betreft al
misgegaan: bij het overlijden van de oude
sultan hoorde ik de zoon religieuze formules
uitspreken die meer afkomstig zijn uit de
christelijke dan de islamitische cultuur. En
hoewel er in het Midden-Oosten natuurlijk ook
kerken zijn, verstoorden ze voor mij de "de
verlokkelijke sfeer van het Oosten". En dat is
de hele voorstelling niet meer goed gekomen.
Maar laten we eerst verder gaan met het
verhaal.

Het plan van Sheherazade
Sheherazade is verkozen tot de 1001e bruid
van de sultan. Na de huwelijksnacht zal ze
worden onthoofd. Om haar lot zo lang mogelijk
uit te stellen, vertelt Sheherazade verhalen
waarmee ze haar echtgenoot probeert op
andere gedachten te brengen. Sheherazade
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heeft namelijk een gevaarlijk plan. Ze heeft
besloten met sultan Shahryar te trouwen om
zijn ritueel - elke nacht een nieuwe bruid
huwen, ontmaagden en vermoorden - te
stoppen. Sheherazade hoopt zo de levens van
vele andere jonge vrouwen in haar land te
redden. Haar vader vindt dit veel te gevaarlijk
en probeert haar op andere gedachten te
brengen, maar ze zet haar plan door. Ze heeft
één nacht om het uit te voeren.

Zo vertelt Sheherazade bijvoorbeeld het
verhaal van een prinses die verliefd is op een
gorilla. Mannen interesseren haar niet; veel
liever zwiert ze rond met haar grote, harige
geliefde en zijn soortgenoten. Samen halen ze
daarbij allerlei acrobatische toeren uit.

En het verhaal over de arme sjouwer die tot
zijn eigen verbazing wordt gefêteerd door drie
dames, nadat hij voor één van hen een klus
heeft gedaan. Het feestje krijgt en ondeugende
wending als de vrouwen hun gast uitdagen om
te de naam te raden van hun geslachtsdeel.
Een beetje vreemd, maar de feestvreugde is
compleet, met gelach, muziek en andere
grappen en grollen.

En dan is daar het hartverscheurende verhaal
over Aziz en Aziza, over een jong stel, dat
binnenkort gaat trouwen. De twee hebben als
kind al samen gespeeld en toen zij opgroeiden
leken ze voor elkaar bestemd. Maar dan
ontmoet Aziz een mysterieuze vrouw die zijn
leven overhoop gooit. Hij kan aan niemand
anders meer denken dat aan deze vrouw.
Ondanks haar diepe teleurstelling helpt zijn
verloofde Aziza hem om zijn doel te bereiken:
een samenzijn met deze dame. En terwijl het
ultieme geluk van Aziz steeds dichterbij komt,
moet de moeder van Aziza toezien hoe haar
dochter steeds verder wegkwijnt en uiteindelijk
sterft van verdriet.

Liefde op niveau
Naast deze verhalen, die gebaseerd zijn op
originele 1001 nacht vertellingen, is er het
prachtige liefdesverhaal van twee oude
mensen. De man zoekt toenadering tot zijn
vrouw, die in een rolstoel zit, maar zij herkent
hem niet meer. Ze waarschuwt hem dat ze niet
van zijn avances gediend is; ze is namelijk
getrouwd en aan het wachten op haar man.
Dat alles speelt zich hoog boven het podium af
op twee koorden, waarbij het woord 'rolstoel'
een compleet nieuwe betekenis krijgt.

Intussen zijn er nog andere verhalen de revue
gepasseerd en en passant aardig wat doden
gevallen. Het doorsnijden van de keel heeft

daarbij duidelijk de voorkeur. Het bloed, mooi
weergegeven door een bloedrode sjaal, spuit
of stroomt overvloedig. Bij het offeren van een
schattig lammetje (geen idee waarom dat
was), vloeit het bloed zelfs rijkelijk; het houdt
niet op.

Zoals iedereen verwachtte loopt het uiteindelijk
goed af met Sheherazade en haar Shahryar.

Moderne kostuums
Carly Everaert ontwierp de kostuums. "Omdat
Matthijs en Peer sterk vanuit het negentiende-
eeuwse oriëntalisme hebben gedacht, ben ik
beelden uit die tijd gaan verzamelen om te zien
hoe de kleding er toen uitzag. En ik heb The
Thief of Bagdad gekeken... Nu zijn de kos-
tuums een mix van H&M, Zara en Marokkaan-
se kleding die ik net even anders inzet dan-ie
bedoeld is. Ik heb veel gekeken naar nieuwe,
moderne Marokkaanse ontwerpers en hoe zij
traditionele ornamenten inpassen in hun eigen
kleding. Op die manier ontstaat op het toneel
een nieuwe mode: moderne westerse kleding
gemengd met bestaande en verzonnen ooster-
se elementen. Ik probeer er een eigentijds
uitziend sprookje van te maken… Ik gebruik
veel stoffen met zilver- of goudglans en lover-
tjes; die glinstering staat voor het maanlicht".
Aldus Everaert in een interview. En er moest
voortdurende rekening mee worden gehouden
dat alles razend snel aan en uit moest.
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Ik vond bij de vrouwen het H&M beeld nogal
overheersen; op enkele details na leek het
alsof ze gewoon in hun lingerie rondliepen.

Negen meter hoog
Het decor was ontworpen door Sanne Danz,
een constructie van negen meter hoog. De
wanden waren gemaakt van geperforeerd
staal, zodat je er nog net doorheen kon kijken
en soms juist net niet. Voor het gebrek aan
kleur heeft Danz bewust gekozen. Ze wilde
geen extra drukte creëren op het podium,
omdat de kostuums al heel weelderig en
kleurig waren en het spel erg dynamisch was.
Haar inspiratie haalde zij, naast de Arabische
architectuur en cultuur, voornamelijk uit
fantasieverhalen. Ze gebruikte bijvoorbeeld de
Kraam uit Beverwijk ter inspiratie.

Muziek en dans
De muziek voor de voorstelling was onder
andere geschreven door Bob Zimmerman en
de Ashton Brothers. De muzikanten Birgit
Eecloo, Anastasija Zvirbulel en Dominique
Zwartelé bespeelden tijdens de voorstelling
verschillende instrumenten. Hoewel op de
aankondigingposter van de voorstelling een
buikdanseres een prominente plaats innam,
was er alleen even een tannouradanser te
zien. Wel hoorden we dat Marc-Marie
Huijbregts ook kan zingen.

Hoe het mis ging
Hoewel ik helemaal in de stemming was om
me te laten onderdompelen in een sfeer van
duizend-en-één nacht, wilde dat gevoel maar
niet komen. Het begon zo goed met de
Arabische muziek bij binnenkomst, maar zoals
gezegd ging het daarna dus snel mis, op het
moment dat hoofdrolspeler John Buijsman
(Shahryar) zich bediende van een taalsym-
boliek die eerder thuishoort in een kerk dan in
een moskee.

Het kaderverhaal was ok, of het zou moeten
zijn dat de wraaklustige sultan Shahryar op het
podium eerder overkwam als een pantoffelheld
dan als een bloeddorstige bedreiging.
Huijbregts kweet zich mooi van zijn taak als
onverstoorbare vertelster. En de scène waarin
Sheherazade praatte met haar overleden
moeder leverde één van de mooiste beelden
van de voorstelling op.

Alles in één nacht
Dat de makers ervoor hebben gekozen om alle
verhalen in één nacht te proppen is vanuit
theatraal oogpunt begrijpelijk. Door de rol van
Sheherazade te laten spelen door een man
kun je je als theatermaker meer vrijheden

permitteren. Met een man die een vrouw speelt
kun je gemakkelijker ruw omgaan dan met een
echte vrouw, zonder je publiek te shockeren.

Dat was bijvoorbeeld het geval bij de scène
waarin Sheherazade werd gebaad en gereed-
gemaakt voor de huwelijksnacht; ze werd door
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de huisbedienden (gespeeld door de Ashton
Brothers) compleet dubbelgevouwen. Een
prachtig moment was toen de sultan dan
eindelijk zijn nieuwe vrouw ontmaagdde en
Huijbregts buiten zijn lichaam trad en van een
afstand het geheel overzag en becommentari-
eerde. Hoe zou dat met een vrouw zijn
geweest?

Grappig was het verhaal van de prinses die
smoorverliefd is op een aap. Omdat apen de
acrobaten van de natuur zijn, is dit natuurlijk
voor menselijke acrobaten een onweerstaan-
baar thema. De grote zwarte apen zwierden
dus heen hen weer over het podium, alleen of
bijvoorbeeld samen met de mooie blonde
prinses. Een leuk en luchtig deel van de
voorstelling, met een mooi schrikeffect op het
moment dat de prinses naar beneden valt en
op het laatste moment een pop blijkt te zijn
geworden. Goed voor een ondubbelzinnige
lach tijdens deze verder zo moeizame
voorstelling. Ook de twee bejaarde geliefden
waren zonder meer grappig en ontroerend.

Maar waar bevonden we ons nu eigenlijk? In
het middeleeuwse Oosten of het hedendaagse
(tijdloze?) Westen? Volgens de makers
bevonden we ons in "de verlokkelijke sfeer van
het Oosten, met zijn geuren en kleuren die
barsten van de erotiek", maar die sfeer werd
dus niet consequent vastgehouden.

Mengelmoes
Die keuze voor een mengelmoes van stijlen en
tijden maakte grote stukken van de voorstelling
ongemakkelijk en ontoegankelijk. Is het de
bedoeling geweest om ons hiermee aan het
denken te zetten, dan is dat wat mij betreft in
elk geval gelukt.

Bijvoorbeeld met het verhaal "Aziz en Aziza".
Wat heeft Peer Wittenbols bewogen om juist
voor dit verhaal te kiezen? Wat heeft hij willen
vertellen met zijn versie van dit naar moderne
maatstaven merkwaardige, gevoelige verhaal?
Het bestaan van een relatie als die tussen Aziz
en Aziza is nu nog steeds voorstelbaar als je
bedenkt dat er vrouwen zijn die ter wille van
hun vriend prostitué worden of die trouwen een
seriemoordenaar, maar het past beter in een
tijd en een cultuur waarin het vanzelf spreekt
dat een vrouw zich helemaal wegcijfert voor
een man. Dan krijgt ook het feit dat de moeder
het duidelijk niet met haar dochter eens is een

andere betekenis. Maar de over the top
toevoegingen aan het origineel - ik herinner me
dat ik Aziza onder andere heb horen zeggen:
"Schop me nog maar eens" - leken erop te
wijzen dat Wittenbols ons wilde laten lachen.
Wat was er dan zo lachwekkend?

En het verhaal van de sjouwer en de drie
vrouwen ging wel heel vreemd zweven in deze
context, want het was maar een fragment uit
het origineel, waarbij voor de pikante
elementen was gekozen. Dat creëerde een
merkwaardige sfeer die lang niet door alle
toeschouwers werd begrepen, getuige de
reacties op de HZT website.

En dan was er nog de muziek. Ik vond het leuk
om Marc-Marie een keer te horen zingen, maar
waarom is er verder gekozen voor klezmer
klanken? Was dat om de grootte van de wereld
waarin zich de vertellingen afspelen, van Ma-
rokko tot China en Indonesië, te benadrukken?
Of gewoon omdat de makers dit voldoende
'oosters' vonden klinken?

Gemiste kansen, gemiste dansen
Zoals gezegd was er geen dans te bekennen
in de voorstelling, behalve dan die armetierige
tannouradanser in het 'straatbeeld' uit één van
de verhalen. Oneindig zonde in een voorstel-
ling waarin bijvoorbeeld een bruiloft wordt
gevierd. Daar had je veel dans, muziek en ook
acrobatiek in kwijt gekund. En als je dan toch
een tannouradanser laat zien...

Al met al ben ik dus vooral blijven zitten met
het gevoel dat je met al dat materiaal en al dat
geld zoveel meer had kunnen doen.

Judith Scheepstra
(Foto’s Monique van der Steen en Phile
Deprez, © Het Zuidelijk Toneel)

Bronnen
Programmaboekje
http://vertellingenvan1001nacht.wordpress.com
http://1001nacht.hzt.nl

The Book of The Thousand Nights and a Night
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_1/tale0.htm
The Porter and the Three Ladies of Baghdad
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_1/tale3.htm
Tale of Aziz and Azizah
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_2/tale9a.htm
The princess and the ape
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_4/tale58.htm

http://vertellingenvan1001nacht.wordpress.com
http://1001nacht.hzt.nl
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_1/tale0.htm
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_1/tale3.htm
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_2/tale9a.htm
http://www.wollamshram.ca/1001/Vol_4/tale58.htm
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n Mooi en mierzoet m
Frances Brundage (1854–1937) was als Amerikaanse illustrator het beste bekend om haar
poezelige afbeeldingen van kinderen op ansichtkaarten, kalenders en prenten. Brundage
illustreerde ook klassieke kinderboeken, zoals de romans van Louisa May Alcott, Johanna
Spyri en Robert Louis Stevenson, en oude literaire werken als de vertellingen van duizend-en-
één nacht en verhalen over Koning Arthur en Robin Hood. Ze was tot ver na haar
vijfenzestigste levensjaar een zeer productieve kunstenares. Haar werken zijn nog steeds
favoriete verzamelobjecten.

Frances Brundage werd als
Frances Isabelle Lockwood
geboren op 28 juni 1854 in
Newark, New Jersey, als
dochter van Rembrandt
Lockwood en Sarah Ursula
Despeaux. Haar vader was
een architect, een graveur
en een kunstenaar die por-
tretten schilderde, miniatu-
ren en muurschilderingen in
kerken. Brundage leerde
van jongs af aan het vak van
haar vader. Haar professio-
nele loopbaan begon toen
haar vader zijn gezin in de
steek liet en zij als zeven-
tienjarige gedwongen werd
om in haar eigen levens-
onderhoud te voorzien.

Haar eerste professionele
werk was een schets bij een
gedicht van Louisa May
Alcott die ze verkocht aan
de dichteres. Ze illustreerde
vervolgens boeken en
ephemera als papieren
aankleedpoppen, ansicht-
kaarten, valentijnskaarten,
visitekaartjes, prenten en
kalenders. Haar boek-
illustraties werden ook wel
als ansichtkaarten verkocht.
In 1886 trouwde ze met
collega kunstenaar William
Tyson Brundage. Zij kregen
een dochter, Mary Frances
Brundage, die helaas al
stierf toen ze nog maar 17
maanden oud was. Som-
mige commentatoren leggen
een verband tussen de
manier waarop Frances
kinderen afbeeldde, met
engelachtige gezichtjes en
grote ogen, en dit onvoor-
stelbare verlies van haar
enige kind.

De Brundages woonden in Washington, D.C., brachten hun
zomers door in Massachusetts en verhuisden later naar New
York. Van tijd tot tijd werkten ze aan gezamenlijke projecten,
waaronder illustraties voor "The Arabian nights". Frances’ werk
was in veel Amerikaanse huishoudens te zien op kalenders en op
schoorsteenplaatjes, die dienden om het onaantrekkelijke gat te
verbergen dat overbleef als een kachel bij warm weer uit het huis
werd verwijderd. Dat waren meestal kleurige prints, die tussen
een plaatje glas en een stuk karton werden ingelijst met een
smalle metalen rand. Je kon ze van 1890 tot 1930 in bijna elk
huis vinden.

In het werk van Brundage voor Raphael Tuck & Sons lag de
nadruk op mierzoete plaatjes van Victoriaanse kinderen. Tegen
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1910 werkte ze ook voor de
New Yorkse uitgever
Samuel Gabriel Company
en later voor uitgever
Saalfield in Akron, Ohio.
Hoewel ze het merendeel
van haar werk voor deze
drie uitgevers deed, werkte
ze ook voor Stecher Litho-
graphic Company, DeWolfe,
Fiske & Company, Fred A.
Stokes, Charles E. Graham
& Company, E.P. Dutton en
Hayes Co. Zelfs na haar
vijfenzestigste produceerde
ze nog jaarlijks zo'n 20
boeken. Tijdens haar hele
professionele loopbaan
waren dat er in totaal meer
dan 200, met titels als The
Story of Columbus, Mother
Goose, Goldilocks, My
Bunny Rabbit, The Legend
of Sleepy Hollow, The Life
and Adventures of Robinson
Crusoe, Alice’s Adventures
in Wonderland, The
Merchant of Venice, A
Midsummer Night’s Dream,
Romeo and Juliet, Rambles
in Holland, Stories from the
Arabian Nights en Tales
from the Arabian Nights.
Tegenwoordig zijn deze
boeken heel gewild bij
verzamelaars.

Frances’ echtgenoot William
overleed in 1923. Frances
overleed drie maanden voor
haar 83e verjaardag, op 28
maart 1937.

Op de website van de
Baldwin Library van de
Universiteit van Florida zijn
tien kinderboeken met werk
van Frances Brundage te
vinden, waaronder drie
edities van vertellingen van
duizend-en-één nacht. De
illustraties in die boeken
doen sterk denken aan
ouderwetse poessieplaatjes.

De dolk die Ali Baba's slavin Morgiana volgens het verhaal in
haar hand heeft als zij danst, om daarmee uiteindelijk de
roverhoofdman neer te steken, is vervangen door een tamboerijn.

Judith Scheepstra

Bronnen
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Brundage
Denise Ortakales - Women Children's Book Illustrators
http://tinyurl.com/FrancesBrundage1
The Beautiful Children of Frances Brundage
http://tinyurl.com/FrancesBrundage2
Look and Learn http://tinyurl.com/FrancesBrundage3
Emotions Greeting Cards http://tinyurl.com/FrancesBrundage4
The Arabian nights, Raphael Tuck & Sons, 1893
http://ufdc.ufl.edu/UF00081934/00001
Jim Meckley II - Flue Covers Collector's Value Guide, Collector Books,
1997

http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Brundage
http://tinyurl.com/FrancesBrundage1
http://tinyurl.com/FrancesBrundage2
http://tinyurl.com/FrancesBrundage3
http://tinyurl.com/FrancesBrundage4
http://ufdc.ufl.edu/UF00081934/00001
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n Agenda m

Weekend workshop

Start: Zaterdag 7 juli 2012 om 12:00 uur
Einde: Zondag 8 juli 2012 om 17:00 uur
Locatie: Studio Elpida Soltani, Zwanenburgwal 186,
1011JH Amsterdam
Kosten: € 125
Website: www.elpidasoltani.com

10 hour dance training Join us this weekend! For all
dancers who want to deepen their knowledge on
movement and research their possibilities in dance.
We explore subjects like breath and dance,
advanced body awareness, layering isolations,
balance and posture. We work on movements that
increase your self-awareness. The program
contains movement research (improvisation),
Persian dance technique, breath work, chanting and
Sufi dance meditation. 7 & 8 July 12:00 - 17:00 price
€ 125,- Places are limited, please subscribe at
info@elpidasoltani.com. Your place will be
confirmed after payment on bankaccount no:
566238489, E. Soltani. Please add your full name
and date of the workshop.

Workshop Hula voor Buikdanseressen

Start: Zondag 8 juli 2012 om 14:30 uur
Einde: Zondag 8 juli 2012 om 17:30 uur
Locatie: Spiegelzaal ABC-school het Scala,
Ariaweg 115, Amersfoort
Kosten: € 45
Website: http://Bellydanz.com

Op 8 juli geeft de gevierde docente Debbie in
Amersfoort een workshop Hula voor
Buikdanseressen. De gelegenheid bij uitstek om je
deze exotische dans eigen te maken! Er zijn veel
overeenkomsten met buikdans en wie weet
inspireert het je tot nieuwe combinaties... Geef je
snel op als je belangstelling hebt, dan is je plaats
gereserveerd!

Zomerworkshops met Sena

Start: Woensdag 11 juli 2012
Einde: Woensdag 15 augustus 2012
Locatie: Danscentrum Martien & Ellie Molenaar,
Slauerhoffstraat 4, Spijkenisse
Kosten: € 24,50
Website: www.senadance.com

Zomerworkshops met Sena, elke woensdagavond
van 19.30-22.00 uur. De volgende thema's. 11 juli
Meleya Leff. 18 juli drumsolo. 25 juli Saidi. 1 aug

Sluiertechnieken en 1e deel sluierchoreo met
Kaylah. 8 aug Zills en 2e deel sluierchoreo. 15 aug
armtechnieken/armposes en 3e deel sluierchoreo.
Voor uitgebreide informatie zie de flyer op de
website.

Zomercursus buikdans

Start: Donderdag 12 juli 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 12 juli 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Buikdansen met de 4 elementen: water, vuur,
aarde, lucht. Zware heupen horen bij aarde, op je
tenen dansen bij lucht, ronde bewegingen bij water
en vuur staat voor expressie. Ieder element geeft
een bepaalde kwaliteit aan je dans. In de workshop
dansen we ieder element apart en later combineren
we ze. Voor zowel beginners als gevorderden.
Docent: Jeanine Korrelboom

Buikdans choreografie workshop

Start: Vrijdag 13 juli 2012 om 19:00 uur
Einde: Zondag 15 juli 2012 om 15:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, Amsterdam
Kosten: € 100,-

Een weekend waarin wij het maken van een
choreografie van alle kanten benaderen.
Vrijdagavond 13 juli 19.00-22.00 u: Shaheen leert je
in theorie en in de praktijk hoe een choreografie
wordt opgebouwd en wat belangrijke elementen
zijn. Tevens leer je over de gebruikte ritmes in
verschillende delen van je dans, en hoe je deze het
beste kan benutten. Zaterdag 14 juli 11-13 u:
Nadesh leert je een choreografie aan die zij heeft
gemaakt, stap voor stap. Nadesh maakt deel uit van
de vaste showgroep van de Buikdanslijn van
Shaheen. Zij heeft een stralende persoonlijkheid en
een talent voor bruisende en spannende
choreografieën. Zondag 15 juli 12-15 u: onder
leiding van Shaheen ga je zelf aan de slag en maakt
eigen choreografie op een buikdansroutinel Je krijgt
tips, ondersteuning en feedback van Shaheen.

Workshopweekend Diva’s van Toen

Start: Zaterdag 14 juli 2012 om 10:30 uur
Einde: Zaterdag 14 juli 2012 om 14:30 uur
Locatie: ’t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den

http://www.elpidasoltani.com
mailto:info@elpidasoltani.com
http://Bellydanz.com
http://www.senadance.com
http://www.lijfwijs.nl
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Haag
Kosten: € 60
Website: www.farouq.nl

Workshopweekend Diva’s van Toen: 14 en 15 juli
2012, met Lady Moonlight en Farouq Workshop 1:
14 juli, 10.30-14.30 uur Techniek van de Egyptische
danseressen uit de jaren 40-50, met ordening in
bewegings- en techniekseries (heuptechnieken,
arabesken, armen, travelsteps, zachtheid en flow in
de bewegingen). Ook aandacht voor inpassing van
deze bewegingen in je eigen dans en in modernere
muziek Info: [www.farouq.nl],
[www.bellydancetravel.nl], peterverzijl@planet.nl

Feest Diva’s van Toen

Start: Zaterdag 14 juli 2012 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 14 juli 2012 om 23:00 uur
Locatie: ’t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den
Haag
Website: www.farouq.nl

Een feest met optredens en een open podium. Geef
je op voor het feest of het open podium bij Lady
Moonlight, 070-3450594. Uitsluitend Egyptische
nostalgische stijlen, gezien het thema van het feest.
Zaal open 19.30 u, begin 20.00 u Kaartverkoop:
Lady Moonlight (070-3450594)

Workshopweekend Diva’s van Toen

Start: Zondag 15 juli 2012 om 10:30 uur
Einde: Zondag 15 juli 2012 om 14:30 uur
Locatie: ’t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, Den
Haag
Kosten: € 60
Website: www.farouq.nl

Workshopweekend Diva’s van Toen: 14 en 15 juli
2012, met Lady Moonlight en Farouq Workshop 2:
15 juli , 10.30-14.30 u In deze workshop gaan we in
op de magie van de danseressen uit de Gouden
Jaren (’40-’50) van de Egyptische buikdans. Er is
aandacht voor hun manier van presenteren, het
dansen van binnenuit. We onderzoeken dit loslaten
in plaats van het presteren met als doel dat de
schoonheid en de uitstraling van je dans mooier en
sterker wordt. Info: [www.farouq.nl],
[www.bellydancetravel.nl], peterverzijl@planet.nl

Kurdish Dance Workshop - Dances Of The Earth

Start: Zondag 15 juli 2012 om 12:00 uur
Einde: Zondag 15 juli 2012 om 15:00 uur
Locatie: Studio Elpida Soltani, Zwanenburgwal 286,
1011JH Amsterdam
Kosten: € 45
Website: www.elpidasoltani.com

Come and learn the energetic and enlivening group
dances of the Kurdish tribes. Kurdish dance gives
you a strong grounding and rhythm. We dance
together in lines and circles, invoking the power of
collectivity and togetherness. You'll learn the
significant feet steps and shoulder movements that
are performed simultaneously. 15 July 12:00 - 15:00
price € 45,- Places are limited, please subscribe at
info@elpidasoltani.com. Your place will be
confirmed after payment on bankaccount no:
566238489, E. Soltani. Please add your full name
and date of the workshop.

Zomerse Buikdansweek van 17 t/m 21 juli in

Uffelte (Drente)

Start: Dinsdag 17 juli 2012
Einde: Zaterdag 21 juli 2012
Locatie: De Uelenspieghel, Winkelsteeg 5 Uffelte
Kosten: € 50,-
Website: www.buikdansenutrecht.nl

Buikdanscursus in Uffelte van 17 t/m 21 juli. Lessen
gegeven door Hadyr aan beginners, gevorderden
en kinderen. Zaterdagavond 21 juli een swingende
Oriëntaalse dansavond.

Buikdans-kampeer arrangement

Start: Dinsdag 17 juli 2012
Einde: Zondag 22 juli 2012
Locatie: De Blauwe Haan, Weg achter de es 11,
Uffelte
Website: www.deblauwehaan.nl

Verblijf op camping De Blauwe Haan, 4
buikdanslessen en Oriëntaalse feestavond.

Zomercursus buikdansen: Shimmy's

Start: Donderdag 19 juli 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 19 juli 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Sluierdans. De sluier is een prachtig dansattribuut.
Je kunt ermee zwieren en zwaaien, maar je kunt er
ook subtiel en spannend mee dansen. Docent: Anja
Kriek (Madame Baba). Voor beginners en
gevorderden

Shimmy's en Accenten Shaheen

Start: Zondag 22 juli 2012 om 12:00 uur
Einde: Zondag 22 juli 2012 om 15:00 uur

http://www.farouq.nl
http://www.farouq.nl
http://www.bellydancetravel.nl
mailto:peterverzijl@planet.nl
http://www.farouq.nl
http://www.farouq.nl
http://www.farouq.nl
http://www.bellydancetravel.nl
mailto:peterverzijl@planet.nl
http://www.elpidasoltani.com
mailto:info@elpidasoltani.com
http://www.buikdansenutrecht.nl
http://www.deblauwehaan.nl
http://www.lijfwijs.nl
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Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, Amsterdam
Kosten: € 45
Website: www.buikdanslijn.nl

Heupshimmy, schoudershimmy, Afrikaanse
shimmy, bilshimmy, veershimmy, trill... aan haar
shimmy's herken je de ervaring van een uitgebalan-
ceerde danseres. Shimmyen is leuk en ontspan-
nend en oneindig gevarieerd! De diepte in, dus...!
Deze workshop is al jaren één van de populairste
zomerworkshops gegeven door Shaheen

Bellydance Moorse stijl/Spaans-Arabisch

Start: Zondag 22 juli 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 22 juli 2012 om 17:00 uur
Locatie: Delft
Kosten: € 40
Website: www.mounira.nl

In deze workshop leer je een mix van Bellydance en
Flamenco, o.a. afkomstig uit Andalusie. De
Arabische invloed in Spanje heeft zijn sporen
nagelaten in de Flamenco, dit levert een mooie,
dynamische en interessante dansstijl op. Je leert
Spaans/Arabische danscombinaties, techniek,
choreografie en het gebruik van de rok komen aan
bod. Incl. Koffie/thee. Na afloop krijg je de muziek
en de choreografie uitgewerkt op papier.
Meebrengen: wijde rok en evt. sjaals voor om de
heupen. Aanmelding telefonisch of via email en
d.m.v. overmaking van het bedrag op
rek.16.02.33.313 tnv. Danscentrum Isis o.v.v.
workshop Moorse dans. Danservaring:
(half)gevorderd. Bij afmelding binnen 10 dagen voor
aanvang workshop geen restitutie van het lesgeld.

Zomerlessen met Caroline

Start: Maandag 23 juli 2012 om 19:15 uur
Einde: Maandag 13 augustus 2012 om 20:30 uur
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 10,-
Website: http://laetana.com

4 zomerlessen worden verzorgd door Caroline in de
dansstudio van Laetana.

Zomercursus buikdansen: Choreografie met

sluier: Shimmy's

Start: Donderdag 26 juli 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 26 juli 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Hoe gebruik je de sluier in je dans? Geoefend wordt
met een korte choreografie. Je leert de sluier te
gebruiken en te combineren met andere
danspassen. Docent: Anja Kriek (Madame Baba)
Voor deze workshop heb je ca een 1/2 jaar
danservaring nodig.

Workshop buikdansen

Start: Zondag 29 juli 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 29 juli 2012 om 16:00 uur
Locatie: Swalmen Limburg
Kosten: € 25

Thalissa organiseert Zomer Workshops in Limburg.
Zomer workshop van juli Sluieren in de buikdans
Welke rollen speelt sluier in de buikdans Ontdek het
tijdens twee uur durende workshop waarin we de
technieken van de sluier leren. Maak een boeiende
reis mee. Inclusief thee, gezonde hapjes en een kort
dansje. Aanmeldingen via de website en contact
gegevens. Betaling voorafgaand aan de workshops

Zomerweek in Amsterdam

Start: Maandag 30 juli 2012
Einde: Vrijdag 3 augustus 2012
Locatie: Amsterdam
Website: www.farouq.nl

Van 30 juli tot en met 3 augustus, 10 workshops, los
van elkaar te volgen Met Ahlem, Dunya, Lady
Moonlight, Mariska, Noor, Naima, Simone, Farouq

Zomercursus buikdansen: Hiphop fusion

Start: Donderdag 2 augustus 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 2 augustus 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Hiphop en buikdans hebben veel met elkaar
gemeen: het golven van het lichaam (waving), de
staccato bewegingen (popping en locking). Je danst
een korte choreografie met zowel buikdans als
hiphop elementen.

Bellywood Bellydance

Start: Zondag 5 augustus 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 5 augustus 2012 om 17:00 uur
Locatie: Vlaardingen
Kosten: € 40
Website: http://mounira.nl

http://www.buikdanslijn.nl
http://www.mounira.nl
http://laetana.com
http://www.lijfwijs.nl
http://www.farouq.nl
http://www.lijfwijs.nl
http://mounira.nl
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Een verrassende mix van Egyptische Bellydance en
Bollywood. Bollywood dans is een moderne dans
gecombineerd met Indiase en westerse dansele-
menten. In deze workshop is aandacht voor zowel
de Egyptische Bellydance stijl als de Bollywood
dans. We gebruiken handgebaren (mukha's)en
dansen een choreografie op muziek van Hisham
Abbas: Nari Nari. Incl. Koffie/thee. Na afloop krijg je
de muziek en de choreografie uitgewerkt op papier.
Danservaring: Half-Gevorderd

Laetana's Bellydance summercamp

Start: Dinsdag 7 augustus 2012
Einde: Dinsdag 7 augustus 2012
Locatie: Eindhoven
Kosten: € 27,50
Website: http://laetana.com

Laetana organiseert een workshopweek in haar
prachtige studio.

Zomercursus American Tribal Style Belly Dance

- Basics & Beyond...

Start: Dinsdag 7 augustus 2012 om 19:00 uur
Einde: Dinsdag 28 augustus 2012 om 19:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Sprong, Paviljoensgracht
33, Den Haag
Website: www.myspace.com/470400219

Tijdens deze zomercursus maak je op de 4
lesavonden kennis met de "Basics" van ATS óf, als
je al ervaring hebt met deze stijl van dansen,
beweeg je je "Beyond...". De yoga serie zal je
helpen bewuster te dansen.

Thema workshops

Start: Woensdag 8 augustus 2012 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 5 september 2012 om 22:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen-Deurne:
August Van de Wielelei 65
Kosten: € 25
Website: www.buikdans.net

5 woensdagavonden voor (half)gevorderden,
telkens rond 1 specifiek thema en begeleid door
Vera van Amana Dance Theatre. Achtereenvolgens
komen aan bod: Saaidi (8/8), Klassiek (15/8), Baladi
(22/8), Shaabi & Pop (29/8), Taksim & drumsolo
(5/9). De workshops zijn als reeks of elk afzonderlijk
te volgen.

Zomercursus buikdans: American Tribal Style

Start: Donderdag 9 augustus 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 9 augustus 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

American Tribal Style (ATS) is leuk om te doen. Het
is een groepsdans met niet al te moeilijke
bewegingen. Je leert een aantal passencombinaties
en cues: seintjes om elkaar aan te geven wat de
volgende beweging zal zijn. Docent: Marjan Kleinen
Zowel voor beginners als voor gevorderden.

Baladi Taksim

Start: Zaterdag 11 augustus 2012 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 11 augustus 2012 om 18:00 uur
Locatie: Antwerpen, August Van de Wielelei 65
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Baladi Taksim is een traditioneel Egyptische en
stedelijke dansstijl met een heel specifiek muzikaal-
dansant verloop: van langzaam en ingetogen tot
vrolijk en uitbundig. Een feest van sensualiteit! Vera
(Amana Dance Theatre) nodigt je uit voor buikdans
met hart en ziel.

Moroccan Wave

Start: Maandag 13 augustus 2012 om 19:30 uur
Einde: Maandag 13 augustus 2012 om 22:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen-Deurne,
August Van de Wielelei 65
Kosten: € 25
Website: www.maghrebdans.net

Traditionele en moderne Marokkaanse dansen:
Vera (Amana Dance Theatre) neemt je mee ten
westen van de Nijl voor vurige, ontspannende en
spirituele dansen.

Workshop Sea of Alexandria

Start: Donderdag 16 augustus 2012 om 18:30 uur
Einde: Donderdag 16 augustus 2012 om 21:30 uur
Locatie: Rotterdam
Kosten: € 30,00
Website: www.nargis.biz

Op donderdag 16 augustus zal Nargis een sierlijke
en klassieke choreografie workshop geven. De
choreografie is op het lied Sea of Alexandria van de
bekende album Princess of Cairo. Informatie en

http://laetana.com
http://www.myspace.com/470400219
http://www.buikdans.net
http://www.lijfwijs.nl
http://www.buikdans.net
http://www.maghrebdans.net
http://www.nargis.biz
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opgeven bij Nargis Coors tel:06-49792600 of e-
mail:nargis@nargis.biz

Zomercursus buikdans: Stokkendans

Start: Donderdag 16 augustus 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 16 augustus 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Met een stok kun je zowel stoer als koket dansen. In
de workshop gaan we ermee spelen. Verder leer je
een aantal danscombinaties om in een eigen
choreografie te gebruiken. Docent: Marjan Kleinen.
Zowel voor beginners als voor gevorderden.

Zills 'n Drills!

Start: Zondag 19 augustus 2012 om 12:00 uur
Einde: Zondag 19 augustus 2012 om 15:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 45
Website: www.buikdanslijn.nl

Jezelf begeleiden met zills, of sills, sagat of
vingercymbaaltjes geeft je als buikdanseres nieuwe
mogelijkheden om je show op een hoger niveau te
brengen. Shaheen leert je verschillende ritmes met
sills te begeleiden (4/4, 9/8). Drills - het steeds weer
herhalen van vaste passencombinaties - leren je de
bewegingen beter af te werken, nauwkeuriger in het
ritme te dansen en natuurlijk geven drills je de
mogelijkheid om je aandacht ook op je expressie en
attributen als sluier, stok of sills te richten, zonder
verlies van de kwaliteit van je bewegingen. Een
aanrader voor wie haar dans wil verdiepen! Zills zijn
te koop tijdens de workshop, van lichte beginners-
zills, tot zware, professionele optreed-show
vingercymbaaltjes.

Saaidi & Beduin

Start: Zondag 19 augustus 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 19 augustus 2012 om 18:00 uur
Locatie: Antwerpen, August Van de Wielelei 65
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Van de traditioneel-Egyptische dansstijlen is Saaidi
wellicht de meest levende. Saaidi wordt gedanst in
de dorpen aan de Zuidelijke oevers van de Nijl,
zowel door mannen als vrouwen. Koninklijk, krachtig
en vol vreugde. Ook de dans en muziek van de
bedoeienen is eeuwenoud en springlevend. Een
dans geworteld in het zand van de Sahara.
Repetitief en spiritueel, maar ook heel feestelijk. Met
Vera (Amana Dance Theatre).

Initiatie: de dans ontsluierd

Start: Maandag 20 augustus 2012 om 10:00 uur
Einde: Vrijdag 24 augustus 2012 om 12:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen-Deurne,
August Van de Wielelei 65
Kosten: € 90
Website: www.buikdans.net

Amana Dance Theatre neemt je mee voor een
fascinerende, sensuele en feestelijke reis naar
Egyptische buikdans, met aandacht voor gegronde
techniek en bezield bewegen.

Zomercursus buikdans: Zills

Start: Donderdag 23 augustus 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 23 augustus 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Zills zijn vingercimbaaltjes. Je kunt jezelf begeleiden
terwijl je danst. In deze workshop ga je oefenen met
de techniek van het gebruiken van de zills, je
combineert het met dansen en welke muziek je het
beste erbij kunt gebruiken. Docent: Anja Kriek
(Madame Baba). Min. 1 jaar danservaring

Summer Bellydance Festival 2012

Start: Vrijdag 24 augustus 2012
Einde: Zondag 26 augustus 2012
Locatie: Leiden
Website: www.summerbellydancefestival.com

International Summer Bellydance Festival 2012 on
August 24-25-26 in The Netherlands Workshops -
On 24th - 25th - 26th August With great international
teachers Competition - On 24th & 25th August "Miss
Summer Bellydance 2012" With amaizing Prizes
Opening - Gala Show On Saturday 25th of August
"The Bellydance Spectacle" Our festival will present
great Bellydance Artists: Amir Thaleb (Argentina)
Nadia Nikishenko (Russia) Amar Lammar (Mexico)
Jacqueline Braga (UAE / Brazil) Anusch Alawerdian
(The Netherlands) Maya Sapera (Belgium)
Esmeralda (Brazil) Loretta (The Netherlands) Dance
Company 'Mirage' (The Netherlnads) more Artists
soon online... Closing - Gala On Sunday 26th of
August "Summer Bellydance Lounge" Performance
of "Miss Summer Bellydance 2012" Star singer
Ramy Lapache and his live band (Marocco /NL)
More great National and International Bellydance
Artists Arabic DJ, oriental bazaars and many more
suprises... Experience the perfect bellydance
vacation in The Netherlands...

http://www.lijfwijs.nl
http://www.buikdanslijn.nl
http://www.buikdans.net
http://www.buikdans.net
http://www.lijfwijs.nl
http://www.summerbellydancefestival.com
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Belly-Body

Start: Maandag 27 augustus 2012 om 10:00 uur
Einde: Vrijdag 31 augustus 2012 om 12:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen-Deurne,
August Van de Wielelei 65
Kosten: € 90
Website: www.buikdans.net

5 voormiddagen buikdans-training met Vera (Amana
Dance Theatre). We besteden veel aandacht aan
lichaamsbewustzijn en aarding, harmonische
integratie van techniek, kwaliteitsvolle beweging en
onderscheid tussen essentie en versiering.

Algerian Soul

Start: Maandag 27 augustus 2012 om 19:30 uur
Einde: Maandag 27 augustus 2012 om 22:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis Antwerpen-Deurne,
August Van de Wielelei 65
Kosten: € 25
Website: www.maghrebdans.net

Traditionele en moderne Algerijnse dansen: Vera
(Amana Dance Theatre) neemt je mee ten westen
van de Nijl voor vurige, ontspannende en spirituele
dansen.

Zomercursus buikdansen: Shimmy's

Start: Donderdag 30 augustus 2012 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 30 augustus 2012 om 21:15 uur
Locatie: Dans en bewegingstudio Lijfwijs, Laagte
Kadijk 20, Amsterdam
Kosten: € 15,00
Website: www.lijfwijs.nl

Kleine, snelle trilbewegingen die je met
verschillende lichaamsdelen kunt maken. Je kunt
trommelmuziek gebruiken, maar ook langzame
melodieuze muziek. Geoefend wordt met
verschillende shimmy's en combinaties met andere
bewegingen. Altijd een populaire workshop. Voor
iedereen, zowel beginners als gevorderden. Docent:
Jeanine Korrelboom.

Kennismaking met Buikdansen,

Introductieworkshop voor vrouwen en meiden

Start: Zaterdag 1 september 2012 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 1 september 2012 om 13:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 30
Website: www.buikdanslijn.nl

Buikdanseres Shaheen geeft in de Buikdansstudio
in Amsterdam OOST een gevarieerde introductie
workshop voor beginsters, waarin je basis-

buikdansbewegingen en eenvoudige passen-
combinaties leert en uitleg krijgt over de
geschiedenis en achtergronden van de buikdans.
Deze workshop bereidt je voor op een wekelijkse
Buikdanscursus voor (Absolute) Beginsters op
donderdagavonden 19.00u (volwassenen). Start
nieuwe buikdanslessen in de week van 17
september.

Klassiek & Sluier

Start: Zondag 9 september 2012 om 14:00 uur
Einde: Zondag 9 september 2012 om 18:00 uur
Locatie: Antwerpen, August Van de Wielelei 65
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

Klassieke stijl is de gegroeid tijdens de hoogdagen
van de buikdans en de Egyptische musicals. Met
lyrische en gracieuze bewegingen. Sierlijk, verfijnd
en poëtisch. Sluierdans is daarbij een mooie
aanvulling: een mysterieus spel van onthullen en
verhullen, en van dansen met de lucht. Met Vera
(Amana Dance Theatre).

HABAIB Festival Cairo

Start: Maandag 17 september 2012
Einde: Dinsdag 25 september 2012
Locatie: Pyramids Park Resort, Cairo, Egypt
Website: www.alisherif.com

From my many years of teaching and performance
experience, it is with pleasure that I, Ali Sherif, invite
you to join me as I present Habaib Festival. A
unique experience designed with YOU, the artist, in
mind with Professional Experienced Quality
Instructors for Egyptian, Folk & Oriental Dance.
Enter my world of Egyptian Dance and Culture and
experience the difference! Teachers and Guest
Performers: Abdel Fettah Naeem Aida Amar
Lammar Anusch Alawerdian Atef Metkal Chronis
Taxidis Coco Evelina Papazova Fereshteh Hosseini
Hassaan Saber Hassan Afifi Ines Karu Jacy Leyla
Amir Lia Verra Mervet Zaza Mohamed Helmy Nabil
Mabrouk Raafat Abou Hagar Saffaa Samira Sitara
Wael Toork Ali Sherif. Gala Stars: Hegazy Metkal,
Mona El Said, Saad El Sogheyar

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,

http://www.buikdans.net
http://www.maghrebdans.net
http://www.lijfwijs.nl
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debat, meet and greet, open podium, bazaar, party
met DJ en dat alles in een prettige oriëntaalse sfeer.

Workshop BollyBelly met Anusch

Start: Zondag 14 oktober 2012 om 15:00 uur
Einde: Zondag 14 oktober 2012 om 18:00 uur
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat
208, Den Haag
Kosten: € 35,00

Wel eens aan BollyBelly gedaan? Nee? Dan is dit
een mooie kans om er kennis mee te maken. Heb je
wel al aan BollyBelly gedaan, ook dan is deze work-
shop een aanrader. Kom zondag 14 oktober naar
Den Haag voor deze workshop met Anusch. Anusch
zal ons een mooie choreografie leren. Bolly-Belly is
een combinatie van Bollywood en Bellydance, beide
dansvormen ontmoeten elkaar tijdens deze work-
shop. En die combinatie maakt BollyBelly tot een
boeiende, verrassende en vrolijke dans, die je zal
inspireren. De locatie is Danshuis Nitsanim,
Genemuidenstraat 208, te Den Haag. De workshop
kost 35,00 euro, en is inclusief catering. Informatie
en opgeven bij Shahira-Linda, tel. 06-12226454, e-
mail: l.plaizier@pzh.nl.

Dansreis Turkije

Start: Donderdag 18 oktober 2012
Einde: Donderdag 25 oktober 2012
Locatie: Turkije
Kosten: € 750
Website: http://sheherazade-bazaar.nl

Van 18 tot 25 oktober 2012 is er opnieuw een buik-

dansreis naar midden Turkije; Cappadocie. Zie voor
verdere info de website of mail info@sheherazade-
bazaar.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
Kosten: € 60

Ook dit jaar komt prof. dr. Hassan Khalil naar
Nederland. Met drie geweldige workshops. Op
zaterdag 17 november: workshop 1, 11.00-14.00
uur: Melaya Leff - Idella Ya Rashtu, (folklore, dans
is uit Port Said). Workshop 2, 15.00-18.00 uur:
Khaleegy - Fatouma 'injer', (de Khaleegy uit
Koeweit). Zondag 18 november, 11.00-15.45 uur:
Nieuw Modern Oriëntaals - wat precies is nog niet
bekend. Extra: het is mogelijk om op vrijdag 16
november, op afspraak, een privéles bij Hassan
Khalil te volgen. Prijs op aanvraag. Voor catering
tijdens de workshops wordt gezorgd. Informatie:
Shahira-Linda, mobiel 06-12226454, e-mail:
l.plaizier@pzh.nl.

In-Spiritual Oriental Party Amsterdam

Start: Zondag 18 november 2012
Einde: Zondag 18 november 2012
Locatie: Global DanceLab, Amsterdam
Website: www.buikdans.nl

Kijk op de website voor meer informatie.
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