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Voorwoord

Deze Raqs wa Risala neemt ons mee naar een sprookjes-
wereld. Besteedden we in een vorig nummer aandacht aan
de illustraties van Anton Pieck, deze keer is een creatie
aan de beurt die door zijn werk is geïnspireerd: Fata Mor-
gana in De Efteling. Met zes danseressen die onvermoei-
baar het publiek amuseren. Letterlijk onvermoeibaar, omdat
het poppen zijn. Maar ook danseressen van vlees en bloed
treden op in ons favoriete pretpark. Ietara vertelt over de
vele jaren die ze daar heeft gedanst.

Oriëntalistische sprookjes zijn ook al meer dan een eeuw
onderwerp van speelfilms. Van 1921 tot 1959 zijn er maar
liefst zes speelfilms gemaakt van de roman "Das Indische
Grabmal" (1918) van Thea von Harbou. Uiteraard wordt er
ook in gedanst, echte 'oriëntaalse' filmdans uit het begin
van de twintigste eeuw.

Hedendaags, maar daarom niet minder sprookjesachtig, is
de wereld van de fusion buikdans. In dit nummer van Raqs
wa Risala leest u over het reilen en zeilen van Holy Pie! en
kunt u genieten van een fotoreportage van de Shimmy
Shake Show van afgelopen december. Danseres Mena
Leïla zat in de zaal en vertelt ons wat ze zag.

Is het nu gevaarlijk om buikdanseres te zijn in Iran, ooit is
dat heel anders geweest. Moeder en dochter Salome en
Rachel Elahi zijn beide buikdanseres en dat begon veertig
jaar geleden in Tabriz. Buikdans was toen niet weg te
denken uit de Iraanse danswereld, het uitgaansleven, films
en tv. Nu dansen Salome en Rachel alweer jaren in
Nederland en zijn nog lang niet van plan om te stoppen.

Dat het mogelijk is om prachtige dansfilms te maken,
bewijst de Palestijnse regisseuse Najwa Najjar. Hoe is het
om danseres te zijn in een land waar dansen niet taboe is,
maar waar prikkeldraad, checkpoints, 'administratieve
hechtenis' en het willekeurig confisqueren van je
bezittingen deel uitmaken van het dagelijkse leven?

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.

Mena Leïla
Mena Leïla ( www.MenaLeila.com ) is een oriëntaalse danseres en werelddans
docente uit Alkmaar. Jaarlijks organiseert zij werelddansevenementen en werkt als
productieleider en presentatrice op (inter)nationale dansfestivals, zoals
Orientalicious, Project Werelddans, Fringe Festival en WomanLink. Inspiratie doet
zij op door jaarlijks te reizen naar Egypte en Turkije en intensieve samenwerking
met collega danseressen. Momenteel traint zij onder de artistieke leiding van
Mariska Assink met vier bijzondere danseressen voor de oriëntaalse
theatervoorstelling "De Godinnen", die in 2013 in première gaat in Amsterdam.

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 ”.

Advertentie

Buikdanslessen voor vrouwen van elke lichaamsbouw en
leeftijd bij

Dansstudio Body Mind Bellydance

Plezier in bewegen, onthaasten van je dagelijkse stress en
een complete body-workout.

Klassieke Egyptische buikdans en moderne Cairo stijl,
elegant en sensueel.

3 april start de nieuwe reeks van 10 lessen in Amsterdam.
4 april start de nieuwe reeks van 10 lessen in Haarlem.

14 april start de nieuwe reeks van 3 workshops in Utrecht
(de eerste workshop is ook los te volgen).

Stuur voor meer informatie en om je in te schrijven
een mail naar info@buikdanseressabouschka.nl

www.buikdanseressabouschka.nl
http://nl.linkedin.com/in/sabouschka

Foto: Ans Dekkers

http://www.farouq.nl
http://www.MenaLeila.com
http://www.webshots.com/user/ronhey
http://www.youtube.com/TheRonnos
mailto:info@buikdanseressabouschka.nl
http://www.buikdanseressabouschka.nl
http://nl.linkedin.com/in/sabouschka
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n Schoonheid in de dans komt door emotie m

Interview met Salome en Rachel Elahi

Als 7-jarig meisje kwam Rachel Elahi met haar ouders vanuit Iran naar Nederland. De appel viel
niet ver van de boom, want Rachel werd net als haar moeder Salome buikdanseres en geeft op
diverse locaties in Alkmaar en omgeving les. Een interview met een moeder en een dochter die
een passie delen.

Vragen voor Salome

Geef een korte beschrijving van uw buikdans-
carrière in Iran
Mijn danscarrière begon veertig jaar terug in
Tabriz, mijn geboortestad. Dansen was toen
een groot onderdeel van de Perzische cultuur.
Op mijn veertiende sloot ik mij aan bij een
kleine theatergroep waarin ik vooral de
Perzische dansstijlen uitvoerde. Een paar jaar
lang danste en acteerde ik bijna iedere avond
in het lokale theater. Buikdansen werd al snel
een onderdeel van mijn dansleven. Ik verhuis-
de naar de hoofdstad Teheran. Na veel kleine
en grote podia kreeg ik als danseres een vast
contract bij het Hilton en Sheraton Hotel. In
Perzische films, en op tv, werd er toen veel
aandacht besteed aan dans en zang. Hierdoor
kregen veel danseressen, onder wie ik, rollen
voor grote films. In twaalf verschillende bios-
coopfilms mocht ik mijn naam in de aftiteling
meemaken. Het was zo onwerkelijk om mijzelf
op het witte doek terug te zien. Het was een
druk leven met weinig vrije tijd, maar het was
één van de mooiste periodes van mijn leven.

Hoe hebt u het geleerd?
Passie voor dansen heb ik altijd gehad. Als ik
muziek hoorde sloot ik mijn ogen en was in
mijn eigen danswereld. Mijn buurmeisje had
toen een tv en samen keken we als bezetenen
urenlang naar oude Perzische en Hindoe-
staanse films. Alle bewegingen probeerde ik
na te dansen. Mijn moeder zei altijd dat ik
dansend deze wereld in ben gekomen.
Buikdansen werd snel heel populair in Iran,
vooral na het optreden van Nadia Gamal voor
de Sjah van Iran (Mohammad Reza Pahlavi).
Ook ik was toen helemaal verkocht aan deze
Arabische dans. Vanaf dat moment pakte ik
ook de buikdans op. Tijdens een van mijn
theatervoorstellingen deed ik een sjaal om mijn
heupen en vroeg ik aan de muzikanten of ze
een Arabisch ritme wilde spelen. Ik heb toen
voor het eerst een buikdansshow gegeven. De
reacties waren zo lovend dat de theaterbaas
het een vast onderdeel maakte van de
avondvoorstelling. Buikdanslessen waren er
toen niet echt, je keek naar films, danste met
familie en leerde het op straat.

Hoe was de status van de buikdans in Iran tot
de Iraanse Revolutie in 1978?
Buikdansen was niet weg te denken in de
Iraanse danswereld. In het uitgaansleven, op
tv en in films was het een vast onderdeel. Veel
bekende buikdanseressen van toen waren
vaste gasten in Iran. Zo werd bijvoorbeeld Fifi
Abdo vaak gevraagd in Perzische films. Buik-
dansen werd geaccepteerd en vooral
gerespecteerd in veel kringen. Een goed
voorbeeld is het optreden van Nadia Gamal
voor het koningshuis. Het was een eer om een
goede buikdanseres op familiefeesten en
shows te hebben.

Welke invloed had de revolutie op de kunst-
wereld in Iran en op de buikdans?
Toen de Islamitische revolutie uitbrak in 1978
waren dans en zang één van de eerste dingen
die verboden werden. Alles wat met passie en
vrolijkheid te maken had werd van je afgepakt.
Acuut werden alle bioscopen en theaters
gesloten. Bij weerstand werden ze in brand
gestoken. Uit angst heb ik bijna alles wat tot
mijn danscarrière behoorde vernietigd. Kos-
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tuums, foto’s en films heb ik op een hoopje
zien wegbranden in mijn tuin. Er zijn niet
genoeg tranen en woorden om te uiten hoe dat
voelde. Een klein deel van de foto’s en films
heb ik in het geheim kunnen bewaren. Ik heb
ze nog steeds.

Hoe was het te ontdekken dat men in
Nederland ook aan buikdans doet?
Het was geweldig dat ook aan deze kant van
de wereld buikdans werd beoefend. Het was
mooi om te zien dat buikdans zoveel verschil-
lende mensen bij elkaar brengt. Ik kreeg veel
positieve reacties en belangstellenden toen ik
weer met buikdansen begon.

Wat vindt u van het niveau van de Neder-
landse buikdans?
Toen ik hier begon waren er nog niet zoveel
buikdanseressen. Nu vind je in iedere stad wel
lessen en optredens. Het niveau van de buik-
dans vind ik technisch heel goed. Als ik kijk
naar de dansperiode van dertig of veertig jaar
terug dan zie je vooral persoonlijkheid, passie
en emotie terug in de dans. Tegenwoordig
wordt er veel aandacht besteed aan de
technische kant, vooral aan dat wat je kunt
leren met tellen. Aan een belangrijk onderdeel,
dat wat je juist bij je zelf moet ontdekken,
zonder tellen en pasjes wordt er soms minder
aandacht aan besteed. Dit vind ik wel jammer.

Wanneer vindt u een danseres goed?
Wat ik altijd tegen mijn dochter en mijn leer-
lingen zeg is dat je moet dansen met je hart.
Wanneer je met je emoties danst, de emotie
van je publiek voelt en de muziek door je
lichaam laat stromen, dan pas ervaar je de
schoonheid van de dans. Gekopieerde dans-
routines zijn goed om mee te oefenen, maar
maken een dans helaas voorspelbaar en
geacteerd. Een goede danseres is volgens mij
iemand die durft om de dans en het muziek op
dat moment te ervaren en die niet voor iedere
muzieknoot een stap heeft bedacht. En een
oprechte glimlach is zo onmisbaar in je dans.

Hoe omschrijft u uw dansstijl?
Ik probeer de traditionele dansbewegingen van
mijn beginjaren levend te houden in mijn dans-
stijl. Door de Perzische dansinvloeden heb ik
veel vloeiende armbewegingen; rechte armen
zul je niet vaak bij mij zien. De baladi blijft een
van mijn favoriete dansstijlen, wanneer je een
stap terug neemt en met kleine bewegingen de
muziek helemaal ervaart. In mijn dansroutines
probeer ik ook bijna altijd ruimte te maken voor
raks el assaya. De reactie van het publiek is
geweldig wanneer je de stok erbij pakt.



Raqs wa Risala, nummer 32, maart 2013, blz. 5

Wat vindt u ervan dat uw dochter ook danst?
Ik ben zo trots op haar. Ik zie mijzelf terug in
Rachel. Ik kon er alleen maar van dromen dat
een van mijn dochters de passie voor dansen
met mij zou delen. Toen ze al een jong meisje
was oefenden we samen. Het is zo mooi om te
zien dat zij nu op het podium staat.

Hoe belangrijk is de dans voor u?
Tijdens het dansen voel ik pure vrijheid. Ik kan
niet zonder dansen. Het is natuurlijk ook heel
gezond om dagelijks even te bewegen en te
dansen. Zowel voor mijn geest als voor mijn
lichaam. Dansen is de beste manier om mijn
emoties te uiten.

Treedt u nog steeds op in Nederland?
Ja, zolang ik nog kan lopen en er nog belang-
stelling voor is zal ik blijven optreden. In
Nederland zijn er voor de Iraanse, Turkse en
Arabische gemeenschap veel feestmomenten
waarin een buikdansshow zeer welkom is. Ook
bij veel Nederlandse gelegenheden heb ik het
genoegen gehad om een optreden te mogen
geven. Optredens geven mij zoveel energie,
vooral wanneer je het publiek ziet genieten.
Momenteel heb ik ook vaste optredens op de
dansfeesten en voorstellingen die mijn dochter
ieder jaar organiseert. Vooral samen met haar
optreden is zo dierbaar voor mij.

Geeft u ook les?
Wekelijkse lessen aan groepen geef ik helaas
niet meer. Privé-lessen geef ik nog wel aan
een aantal dames, die vroegere leerlingen van
mij zijn en nog altijd bij willen leren. Wat ik
heerlijk vind is af en toe de lessen van mijn
dochter bijwonen en zo toch even voor de klas
te staan. Samen met Rachel organiseren we
een aantal keer per jaar themaworkshops
waarin iedereen welkom is.

Vragen voor Rachel

Je moeder danst ook, wat vind je daarvan?
Ik ben dankbaar en bevoorrecht dat mijn
moeder een danseres is. Ik heb altijd haar
dans en haar passie als mijn grote voorbeeld
gezien. Als mens en als danseres heb ik veel
respect voor haar. Vooral met alles wat zij
heeft meegemaakt. Het is heerlijk dat wij
dezelfde passie delen, samen dansen is voor
ons zo belangrijk. Ik denk dat ik haar grootse
fan ben. Haar foto’s en films van vroeger zijn
mij meer waard dan goud. Helaas kan ik niet
alles delen op het web, omdat we bang zijn dat
er iets zou gebeuren, mocht ze ooit weer
teruggaan naar Iran.

Wie zijn behalve je moeder je inspiratiebron-
nen?
Ik ben opgegroeid met veel dansfilmpjes van
vroeger. Beelden van Samia Gamal, Nadia
Gamal en Fifi Abdo kwamen vaak voorbij,
vooral omdat mijn moeder gek op hen is. Fifi
Abdo heeft ze in het echt mogen ontmoeten
tijdens een van haar optredens in Iran; dat
maakt Fifi heel speciaal voor mij. Haar kracht
en uitstra-ling werken magnetisch. Maar ook
Perzische danseressen zoals Jamile vond ik
altijd prach-tig. De oude Perzische films zijn vol
met haar dans.

Hoe belangrijk is de dans voor jou?
Voordat ik dansen tot mijn beroep maakte, was
het iets wat ik dagelijks met mijn moeder
deelde. Daardoor voelt dansen als iets heel
liefdevols en vertrouwds voor mij. Als ik dans
dan voel ik mij vrij en dicht bij mijn moeder. Ik
kan mij geen dag bedenken dat ik niet heb
gedanst. Zolang ik kan, zal ik blijven dansen.
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Je geeft nu 5 jaar les: wat vind je van les-
geven?
Lesgeven vind ik geweldig. Ik vind het heerlijk
om de dans en het gevoel te mogen delen met
anderen. Ik heb vaak in de lessen van mijn
moeder gestaan. Toch is het anders wanneer
je voor jezelf begint. Het is veel 'vallen en
opstaan'. Dan zie je de leerlingen dansen en
vooruitgang boeken en dat maakt het allemaal
waard. Vooral met mijn showgroep Mehtab
heb ik de grootste lol in de lessen. Ik ben ook
dankbaar dat dit mogelijk is. Ik kan mij niet
voorstellen dat ik iets anders zou doen.

Wat wil je je leerlingen meegeven in je lessen?
Wat ik ook van mijn moeder heb meekregen:
dans met je hart. Toen ik met mijn lessen
begon, wilde ik mijn leerlingen vooral een goed
gevoel geven over henzelf en hun dans. Toch
merkte ik vaak dat veel leerlingen niet vol
konden genieten van hun dans of zelfbeeld. Ik
kon dit moeilijk plaatsen omdat ik mij op mijn
best voel wanneer ik dans. Gelukkig leerde
ervaring mij al snel dat het eerste en het

belangrijkste wat je je leerlingen mee kunt
geven het durven ervaren is, het durven jezelf
te zijn. Genieten komt dan vanzelf.

Je treedt ook op: bij welke gelegenheden?
Optredens zijn heerlijk. Nog altijd, zelfs na
veertien jaar, word ik zenuwachtig voor elke
show. Maar wanneer ik er eenmaal sta dan
voel ik mij zo levendig en vrij. Het zijn verschil-
lende gelegenheden waar ik voor optredens
wordt gevraagd. Vooral met culturele gelegen-
heden en feesten heb ik het genoegen om te
mogen optreden. Iraanse en Turkse shows
behoren tot mijn favorieten. Het publiek gaat
dan helemaal uit zijn dak, niemand zit stil.

Wat vind je leuker, lesgeven of optreden?
Een moeilijke vraag. Ik kan van beide
genieten. Beide zijn mij dan ook dierbaar. Ik
zou niet kunnen kiezen. Maar als het echt zou
moeten dan moet ik toegeven dat ik verslaafd
ben aan het moment dat het publiek helemaal
met je meegaat in de muziek en mijn dans.

Doe je nog dingen naast de dans in je
beroepsleven?
Ik werk twee dagen per week op het Etos
hoofdkantoor. Dit wordt mijn twaalfde jaar als
commercieel medewerker. Het is totaal anders
dan dansen. Heel leuk is wel dat ik mijn colle-
ga’s heb aangestoken. Binnenkort mag ik aan
het hele Etos team een buikdansworkshop
geven. Mijn droom is wel om uiteindelijk
helemaal voor het dansen te gaan.

Welke stijlen dans je?
Ik ben nu bezig met veel van de klassieke
Perzische dansstijlen en verschillende buik-
dansstijlen, zoals baladi en saidi. Ik vind het
heerlijk om allerlei stijlen te blijven leren en te
dansen.

Wat zijn je toekomstplannen?
Ik werk momenteel hard aan de dansvoorstel-
ling “Salome“ die plaatsvindt op 16 juni 2013.
Mijn dansschool bestaat vijf jaar en als dank
aan mijn moeder ga ik het levensverhaal en de
dans van Salome in een voorstelling op de
planken brengen. Samen met mijn showgroep
Mehtab zijn we druk bezig om de dansstijlen
die Salome heeft beoefend als groep uit te
voeren. Ook Salome en een aantal speciale
gasten zullen dan optreden. Ik kan niet wach-
ten tot het zover is. Verder zal ik mij vooral
bezig houden met de lessen en optredens.
Mijn droom is mijn eigen dansstudio, helemaal
in een oosterse stijl. Hoe dan ook, blijven
dansen is mijn grootste doel.

Peter Verzijl
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n Oriëntalisme op het witte doek m

Der Tiger von Eschnapur als voorbeeld en inspiratie

Films met vormen van oriëntaalse dans erin hebben we allemaal wel eens gezien. Dat er een
relatie bestaat tussen oriëntalisme en de buikdans die wij beoefenen zal niemand ontkennen,
maar hoe ziet die relatie er precies uit? Peter Verzijl las erover en bekeek enkele films die
vooral Duitse danseressen hebben geïnspireerd. Een verkenning van een complex onderwerp.

Een van de eerste boeken over buikdans die ik
in handen kreeg was het boek "Bauchtanz;
Rhythmus, Erotik, Lebensfreude" van Dietlinde
Karkutli (1989). Er staan interviews in met
danseressen die toen de toon aangaven in
Duitsland. De in Keulen woonachtige Neder-
landse danseres Shahrazad (Ineke Huisman)
vertelt in het boek onder andere over haar
jeugd en over haar vader die juwelier was en
zodoende in contact kwam met edelstenen-
handelaren uit Maleisië en Indonesië. Deze
handelaren vertelden sprookjes over tempel-
danseressen die haar fantasie prikkelden. Ook
had Ineke de films “Der Tiger von Eschnapur”
en "Das Indische Grabmal" gezien die haar
inspireerden, deed ze bewegingen na van de
danseressen in de films en leerde ze een boek
over Indiase danskunst, de gebaren en
bewegingen, uit het hoofd. Een mooi voorbeeld
van de manier waarop oriëntalisme in de
praktijk kan uitwerken op een jong meisje dat
op grond daarvan besluit danseres te willen
worden.

En zijn wij die aan oriëntaalse dans doen, als
amateur of als professional, met zijn allen niet
op één of andere manier 'besmet' door het
fenomeen oriëntalisme, de één misschien
meer dan de ander? Toen ik regelmatig optrad
in Duitsland sprak ik vaker danseressen die de
film “Der Tiger von Eschnapur” kenden en
erdoor beïnvloed waren. Kennelijk had de film
indruk gemaakt. Zelf had ik hem nooit gezien,
maar het maakte me wel nieuws-gierig. Nu is
de 1938 versie van "Der Tiger von Eschnapur"
op het Internet te bekijken en blijkt het een
mooi voorbeeld van oriëntalisme op het witte
doek te zijn. En dat is tegelijk de motivatie dit
artikel te schrijven.

Het oriëntalisme nader gedefinieerd
In Raqs wa Risala en in haar voorgangster “De
Navel”, het buikdanstijdschrift dat in Nederland
van 1989 tot en met 2007 verscheen, is al
vaak geschreven over oriëntalisme. Deze term
heeft de Amerikaans-Palestijnse wetenschap-
per Edward Said (1935-2003) uitgewerkt in zijn
boek "Orientalism" (1978). Volgens Said is het
oriëntalisme de manier van spreken, denken
en schrijven over het Oosten (de Oriënt) die
het Westen heeft geschapen om de eigen
identiteit ten opzichte van het Oosten af te
bakenen. Het Oosten staat in deze omschrij-
ving voor irrationaliteit, inferioriteit, emotiona-
liteit, mysterie, sensualiteit, onbeschaafdheid
en onbeschaamdheid. Westerse samenlevin-
gen zouden dan in tegenstelling hiermee
rationeel, superieur, mentaal, niet sensueel,
geciviliseerd en meer schaamtebewust zijn.
Het veronderstelde seksuele karakter van
mensen uit het Oosten, met vrouwen die
beschikbaar zijn en mannen als wilde seksuele
wezens, speelt ook een niet onaanzienlijke rol.

Bezie je het oriëntalisme als een romantische
fantasie, die vanuit het Westen geprojecteerd
wordt op het Oosten, dan denk je al snel aan
rijk gedecoreerde paleizen in gefilterd licht,
mystieke sferen, weelderige paleistuinen met
klaterende fonteinen, maar ook aan schaars
geklede of gesluierde danseressen die een
exotische dans uitvoeren, die geheel anders is
dan wij in het Westen kennen. Het is een
wereld waarin al het rationele is uitgebannen,
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waarin emoties een hoofdrol mogen hebben,
waarin seksualiteit vrij is en niet aan conven-
ties of regels is gebonden. Het is een wereld
die in werkelijkheid niet bestaat, maar waar-
naar je in je fantasie kunt ontsnappen als je de
kille, koude westerse wereld zat bent.

Voorbeeld en inspiratiebron
Oriëntalistische fantasieën zijn altijd populair
geweest in de filmindustrie. We zien ze zelfs
terug in de Egyptische filmproducties van de
jaren ’40-’50 waarin de Arabische filmindustrie
de westerse fantasieën exploiteert met
haremscènes en solo- en groepsdansen voor
de verwende sultan. Maar de meeste
oriëntalistische films zijn gemaakt in het
Westen zelf. "Der Tiger von Eschnapur" en
"Das Indische Grabmal" kwamen al even ter
sprake als voorbeeld en inspiratiebron. Het is
interessant eens nader te kijken naar het
oriëntalistische karakter van deze films en dan
vooral de dans in deze films.

In drie episodes in de Duitse filmindustrie zijn
telkens twee, bij elkaar horende, films uitge-
bracht: "Der Tiger von Eschnapur" (The Tiger
of Eschnapur) en "Das Indische Grabmal" (The
Indian Tomb). Dat was in 1921, 1938 en 1959,
hoewel in 1921 het eerste deel “Die Sendung
des Yoghi” heet. De tijdvakken waarin de films
zijn uitgebracht verschillen nogal, want we
hebben het over de Weimar-cinema, de
entertainmentindustrie van het Derde Rijk en
de Duitse naoorlogse film. De films zijn
gebaseerd op een novelle van Thea von
Harbou. Het verhaal gaat over een architect
die ingehuurd wordt door een Indiase maha-
radja om in India scholen en ziekenhuizen te
bouwen. Hij komt daar in aanraking met de
tempeldanseres, Sitha die beloofd is aan de
maharadja. De maharadja is jaloers en wil
Sitha voor zichzelf houden, wat tot de nodige
intriges en verwikkelingen leidt.

De films die deels in India, deels in de studio in
Duitsland zijn opgenomen, laten niet alleen de
koloniale maar ook de oriëntalistische fantasie-
ën van een westers land zien, want we zien
een aantal oriëntalistische stereotypen: de
puissant rijke maharadja‘s met paleizen en rijk
met juwelen versierde kledij, olifanten, paarden
en schaars geklede danseressen die 'oosterse'
dansen uitvoeren. Opvallend is dat in de ver-

sies van 1938 en 1959 de dragende Indiase
rollen worden gespeeld door bruin geschmink-
te Duitse acteurs. Volgens Meenakhi Shedde
en Vinzenz Hediger, die een analyse over
deze films hebben geschreven, was dit niet
alleen maar om het taalprobleem te omzeilen,
maar ook om de projectie van de Duitse
koloniale fantasie gestalte te geven: fantasie
kan immers veel interessanter zijn dan de
werkelijkheid en je kunt deze naar je hand zet-
ten, wat met de werkelijkheid toch moeilijker is.

Het is overigens treffend dat er in de versie uit
1938 ook een kleine dansscène is te zien van
het Indiase Menaka-ballet, terwijl het grootste
deel wordt ingevuld door La Jana, de Duits-
Oostenrijkse danseres die de rol van de
tempeldanseres speelt. Wellicht vond men de
interpretatie door de westerse danseres
boeiender voor het publiek of speelde hier ook
de gedachte dat de fantasie over hoe de dans
er uit zou moeten zien mooier was dan de
werkelijkheid. Zo vertelde de Duitse danseres
Feyrouz ooit dat de eerste Amerikaanse
buikdanseressen teleurgesteld waren toen ze
voor het eerst in Egypte waren en geen
sluierdans zagen. Shedde en Hediger zien in
ieder geval een visie op de godsdienst in de
films die een oriëntalistisch karakter heeft. De
godsdienst wordt beoefend door een volk dat
zich irrationeel gedraagt en is bovendien
gekruid met een redelijke dosis seksualiteit,
geïllustreerd door de halfblote tempeldanseres
Sitha (La Jana). Zou je zo’n rol kunnen laten
spelen door een Indiase danseres of actrice?

De Europeanen worden in de films opgevoerd
als superieuren die de naar seks en macht
hongerende Indiase royalty de weg wijzen naar
'echte' liefde. En over superioriteit gesproken:
vergeet niet de reden waarom de architect uit
het Westen wordt gehaald: hij moet voor het
Indiase volk ziekenhuizen, scholen en tombes
bouwen, omdat zij dit daar kennelijk niet
kunnen. Alsof men in India niet de Taj Mahal
heeft gebouwd...

De dans van La Jana
Laten we eens naar de dansen kijken in de
films en hoe oriëntalistisch deze zijn. De versie
van 1921 van de regisseur Joe May is uit de
periode van de stomme film. De tempeldanse-
res heet Mirrjha en wordt gespeeld door de
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Hongaarse actrice Lya de Putti (1897-1931).
Omdat ik geen bewegende beelden van haar
dans in deze film heb kan ik daar niets over
zeggen.

In de 1938-versie van regisseur Richard
Eichberg wordt de tempeldanseres gespeeld
door La Jana (1905-1940). La Jana heette
eigenlijk Henriette (“Henny”) Hiebel, werd in
Wenen geboren en had een dansopleiding
gevolgd bij het Frankfurter Operaballet. Ze
keerde echter al snel de klassieke dans de rug
toe en maakte tournees als revuedanseres in
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en
Zweden. Eind jaren ’20 was ze de talk of the
town in Berlijn toen ze in de revue “Casanova”
halfnaakt op een grote schaal de bühne op
werd gedragen. Ook volgde ze acteerlessen
en werd ze actrice. In de jaren ’30 had ze al in
diverse geluidsfilms gespeeld, waaronder de
film “Truxa” die haar in één klap beroemd
maakte in Duitsland. La Jana werd vaak
gescout voor de rol van exotische vrouw door
haar zwarte haar, bruine ogen en ietwat
donkere teint. Een totale tegenstelling met het
in die periode gangbare Duitse, zwaar
ideologisch getinte schoonheidsideaal waarin
blond haar en blauwe ogen het summum was.

Zinnelijke Oriënt
Zo werd ze gespot voor de rol van de tempel-
danseres in de voornoemde films die een groot
succes werden in Duitsland. Helena Lehmann
schrijft in haar artikel over La Jana dat het
Duitse publiek betoverd werd door haar dans-
kunst waarin ze het vreemde, zinnelijke en
geheimzinnige van de Oriënt personifieerde.

Maar wat zien we concreet qua dans in deze
films behalve enkele flitsen van Indiase dan-
sers? We zien La Jana in diverse dansscènes
die bijna over the top oriëntalistisch zijn. Niet in
het minst door de kostuums die zowel
sensualiteit als rijkdom moeten uitstralen.

Eenmaal staat ze voor een doorzichtige wand,
deels indirect gefilmd in een gigantische,
versierde spiegel terwijl ze met een bewerkte,
eveneens doorzichtige sluier een aantal poses
aanneemt, waarna ze door een kamermeisje,
dat een boodschap komt brengen wordt
gestoord. We zien haar ook dansen in de
handen van een enorm vruchtbaarheidsbeeld,
gekleed in een goud- of zilverkleurig - de film is
zwart-wit - en behoorlijk bloot kostuum. Ze
wordt mysterieus uitgelicht terwijl ze wordt
gadegeslagen door Indiaas en westers publiek.
De muziek is noch Europees noch Indiaas,
maar fantasiemuziek. Ze beweegt redelijk
lenig, zij het met wat spierspanning en ieder

lichaamsdeel wordt ingezet in de dans. Ze doet
poses op de grond en lijkt met haar quasi
religieuze dans met armbewegingen de
ultieme exotische danseres, zoals die uit de
gedachtewereld van de niet-wetende Wester-
ling ontsproten is. Wat ze doet heeft niets met
Indiase dans te maken, ook niet met buikdans
trouwens; het lijkt pure fantasie.

In een andere scène danst ze op hoge hakken
en hoog opgeheven knieën door een grote
zaal in een halfbloot kostuum in een rok die uit
lange smalle reepjes stof lijkt te bestaan en
heeft ze een diadeem op het hoofd die bezet is
met sieraden, die deels haar gezicht bedek-
ken. Haar dansen zijn moeilijk anders te
duiden dan als niet authentiek, maar het is
goed te begrijpen dat deze scènes indruk
moeten hebben gemaakt op het Europese
publiek. De oriëntalistische elementen zijn in
ieder geval duidelijk aanwezig. La Jana werd
een bekende ster in Duitsland en zou zich
waar-schijnlijk doorontwikkeld hebben, ware
het niet dat ze in 1940 op jonge leeftijd stierf
aan een longontsteking.

De dans van Debra Paget
Toen beide films in 1959 opnieuw werden uit-
gebracht onder leiding van Fritz Lang, waren
kleurenfilms al de gewoonste zaak van de
wereld. De rol van de tempeldanseres werd
gespeeld door de Amerikaanse actrice Debra
Paget (1933). Ook in deze film wordt het
oriëntalisme duidelijk in beeld gebracht, niet in
het minst in de dansscènes met Paget.

Wat zien we onder andere in deze film aan
dans? De muziek is onverminderd fantasiemu-
ziek die associaties moet oproepen met het
mysterieuze Oosten. En ook nu danst de
danseres met een gigantisch godinnenbeeld
op de achtergrond. We zien een scène in een
grote grot, waarin Paget na aangekondigd te
zijn door een slag op de gong op de in de grot
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uitgehouwen treden naar beneden schrijdt en
haar dans doet in een uitgesneden goudkleurig
kostuum. Deze dans lijkt een beetje op moder-
ne dans, maar met armbewegingen, hoofdiso-
laties, wat arabesken, kronkelen en rollen over
de grond en in de hand van het godinnenbeeld
ziet het er oosters uit.

In de scène waarin ze haar liefde voor de
maharadja moet bewijzen door te dansen met
een cobra (voor onze begrippen uiterst knullig
weergegeven met een kunstmatig bewogen
namaakslang) komt het seksuele karakter van
het oriëntalisme naar voren. Is Paget voordat
ze begint te dansen nog bedekt met een alles
verhullende donkerblauwe cape met zilveren
stippen, als ze haar dans begint werpt ze deze
in één beweging af en danst in een vleeskleu-
rig kostuum (met de suggestie van naaktheid)
met slechts drie applicaties op de borsten en
de schaamstreek. Voordat ze haar cape
afwerpt probeert ze de slang te bezweren
doordat ze haar handen langzaam van achter
de cape naar buiten brengt en vouwt in de
vorm van een slangenkop, waarbij de wijs- en
ringvinger ieder een smaragden ring dragen,

waardoor de gelijkenis met de kop van een
slang nog groter wordt. Een oriëntalistisch
thema dat ik ruim 30 jaar later exact gekopi-
eerd zag door de Duitse danseres Lilo von
Hugo met haar fusion slangendans. Daaruit
blijkt maar weer dat veel 'nieuwe' dingen allang
zijn uitgevonden.

Dit waren de oriëntalistische elementen die ik
in deze films zag. De danskwaliteiten van La
Jana en Debra Paget zijn redelijk goed en
bieden het publiek exact wat het wil zien: het
verre, vreemde Oosten. De dans prikkelt de
fantasie en confronteert het ons met onze
eigen oriëntalistische gedachten. En gebruiken
wij als oriëntaalse dansers deze gedachten
vandaag de dag niet nog steeds in mindere of
meerdere mate, om ons publiek te behagen en
om het oosterse sprookje uit te laten komen?

Peter Verzijl

Bronnen
Dietlinde Karkutli - Bauchtanz, Rhythmus, Erotik,
Lebensfreude, Mosaik Verlag München, 1989
Helena Lehmann - Unvergessene La Jana, Portrait
der Deutsche Tänzerin und Schauspielerin La Jana,
Halima Fachzeitschrift, Oktober 2002, Januar 2003
Meenakhi Shedde en Vinzenz Hediger - Come on
baby, be my tiger; inventing India on the German
screen in Der Tiger von Eschnapur and Das
Indische Grabmal 2005
Mondelinge mededeling Feyrouz, rond 1992

De films
Der Tiger von Eschnapur (1938)
Complete film http://tinyurl.com/tiger1938  of
www.youtube.com/watch?v=nJKWxC2eF68
Menaka Indian Ballet Dance
http://tinyurl.com/tiger1938-2 en
http://tinyurl.com/tiger1938-3
La Jana http://tinyurl.com/tiger1938-4

Das Indische Grabmal (1938)
Complete film http://tinyurl.com/grabmal1938
La Jana voor het grote beeld
www.youtube.com/watch?v=7aKxXpKvjiw

The Tiger of Eschnapur (1959)
Debra Paget instrueert haar muzikanten (!)
www.youtube.com/watch?v=q43OiRhrNK8
Debra Paget in de hand van het grote beeld
www.youtube.com/watch?v=cev78glZiKg

The Indian Tomb (1959)
Debra Paget met de slang
www.youtube.com/watch?v=EkVzQ1dJ7I8

http://tinyurl.com/tiger1938
http://www.youtube.com/watch?v=nJKWxC2eF68
http://tinyurl.com/tiger1938-2
http://tinyurl.com/tiger1938-3
http://tinyurl.com/tiger1938-4
http://tinyurl.com/grabmal1938
http://www.youtube.com/watch?v=7aKxXpKvjiw
http://www.youtube.com/watch?v=q43OiRhrNK8
http://www.youtube.com/watch?v=cev78glZiKg
http://www.youtube.com/watch?v=EkVzQ1dJ7I8
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n De ins en outs van Holy Pie! m
In 2009 deed de leerlingengroep van Sulayca Soijo mee aan het 'WK' bellydance in Duisburg, in
de categorie tribal-fusion. Het was een mooie ervaring en vooral de voorpret (samen kostuums
naaien en heel veel oefenen) was groot. Sulayca had de smaak te pakken en wilde meer naar
buiten treden met een groep. Daarom benaderde ze vijf leerlingen in wie zij de meeste potentie
zag en eind 2009 was Holy Pie! geboren: Sulayca, Claudia, Janine, Karen, Myrthe en Noortje. In
dit artikel geeft Holy Pie! een inkijkje: hoe reilt en zeilt het binnen zo'n dansgroep?

Kort na de oprichting van Holy Pie! deden we
mee aan de Shimmy Shake cross-over wed-
strijd van LiteSide. Een vrolijke choreografie op
klezmermuziek bracht ons tot in de finale. Een
goede ervaring, leuke deelnemers, die totaal
niet aanvoelden als 'tegenstanders'. In 2011
deden we weer mee aan de Shimmy Shake
wedstrijd en dit keer wonnen we. De wedstrij-
den hebben ons op weg geholpen en ons veel
leuke optredens opgeleverd, maar op zeker
moment wilden we op eigen kracht verder en
wilden we gaan voor 'gewone' optredens.

Hoe kom je aan optredens?
Het tribal-fusion wereldje is vrij klein en als je
eenmaal een plekje hebt veroverd, kom je
binnen bij festivals en shows. We hebben veel
te danken aan LiteSide (Gail Pilgrim), maar
ook aan Tjarda, die ons de kans heeft gegeven
een aantal keren op te treden op FlashDance
en Beyond Bellydance. In 2011 hadden we
een heel druk jaar met veel optredens. Te veel
eigenlijk, want dansen is voor ons vooral een

hobby, naast onze vele andere bezigheden,
werk, gezin en studie. We hebben toen afge-
sproken om het aantal optredens per jaar te
beperken. Hoogtepunt voor ons is al enkele
jaren het Tribal Festival in Hannover. Wat een
dansers en danseressen treden daar op! Wat
een mooie workshops. En vooral: wat een
superpubliek! Als we daar op het podium
staan, gebéurt er iets met ons, een enorme
energie komt vrij. Maar er zijn meer mooie
shows en festivals in Duitsland, in de tribal-
fusion scène. Natuurlijk zouden we soms wel
méér willen. Een festival in Engeland, Tribal
Umrah, Split, Tribal Fest in de Verenigde
Staten... genoeg te dromen. Nu de financiële
middelen nog.

Stoer en gedurfd
'Handelsmerken' van Holy Pie! zijn de muziek-
keuze en de kleding: wervelend, stoer, dark,
vrouwelijk, gedurfd, uniek. Vrijwel alle kleding
wordt ontworpen en gemaakt door Claudia.
Zodra we weten wat we gaan doen (muziek,
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dansstijl en sfeer), gaat zij los. Schetsen, stof-
fen uitzoeken, proefpakjes maken en uiteinde-
lijk meters maken met naaien. Zes kostuums in
zes totaal verschillende maten. Zeker niet
goedkoper dan kostuums van de winkel of de
groothandel, maar zoveel mooier, fijner en
vooral: opvallender. Zelfs in de wereld van
fusion, met de toch tamelijk opvallende outfits,
krijgen we geregeld verbaasde blikken; op
algemenere dansfestivals, zoals Parkdans in
Eindhoven, bekijken mensen ons soms met
enige schrik en zelfs ontsteltenis.

Buikdans?
Vijf van ons hebben jaren gebuikdanst vóór de
overstap naar tribal-fusion. Karen is de enige
die dat nu nog doet, bij Sheila in Zutphen. Het
aandeel buikdans en zelfs het aandeel 'klas-
sieke' tribal bewegingen wordt wel minder; de
choreografieën gaan steeds meer richting
modern en andere stijlen. Toch blijft de basis
buikdans, die basis zit als het ware verankerd
in onze lijven. Fusion geeft ons echter een
groter gevoel van vrijheid, juist omdat je dans-
stijlen mag mixen. We kiezen voor stijlen als
dark fusion, lyrical, breakbeat, gypsy fusion en
medieval. Ook geeft fusion meer vrijheid in
kleding- en muziekkeuze. Arabische muziek is
fantastisch, maar het is bevrijdend om ook te
dansen op wat heftigere muziek, van bijvoor-
beeld Doctor P, Skrillex en The Prodigy.

Hoe blijf je je ontwikkelen?
Sulayca is enorm creatief. Ze kijkt maar zelden
naar wat andere groepen doen. Ze wil niet
'nadoen', maar een eigen koers varen. Natuur-
lijk maken we gebruik van bekende (tribal)
bewegingen, maar we bedenken veel zelf. Wat
zeker helpt, is dat een aantal leden van Holy
Pie! ook af en toe solo danst. Myrthe en
Claudia hebben meegedaan met aan The next
level (LiteSide), wat hun een waardevol
coachingstraject en mooie optredens heeft
opgeleverd. Maar ook Janine zet stappen in de
solorichting. Dit brengt vernieuwing en per-

soonlijke ontwikkeling, en meer gelijkwaardig-
heid en stevigheid in de groep. Daarnaast
volgen we allemaal de gewone fusion en tribal
lessen bij Sulayca en we volgen individueel en
als groep workshops, bijvoorbeeld de Fusion
Fiesta reeks van Tjarda en workshops van
Ariellah, Amy Sigil, Mira Betz, Samantha
Emanuel, les Soeurs tribales en Martina
Crowe. Het fusion netwerk in Nederland groeit
en er ontstaat steeds meer samenwerking en
uitwisseling.

Eén baas
We hebben allemaal onze 'taakjes' binnen de
groep; dit is op een natuurlijke manier
ontstaan. Claudia en Karen monteren de
muziek en zijn de grote regelneven. Claudia
ontwerpt en maakt de kostuums en Myrthe
doet de make-up. Iedereen heeft haar aandeel
en inspraak, maar op artistiek gebied is
Sulayca de onbetwiste leidster. Misschien is
het woordje 'onbetwiste' wel het geheim van
Holy Pie!: er is nooit gesteggel over wie de
eindbeslissing neemt. Iedereen denkt mee,
iedereen brengt nieuwe ideeën in voor
bewegingen, combinaties of formaties, maar
Sulayca velt het eindoordeel, zowel over de
choreografie als over de muziek. En dat doet
zij op haar eigen vriendelijke, maar duidelijke
manier, zonder over mensen heen te walsen.

Grote verschillen
Holy Pie! is niet bepaald een homogene groep.
We verschillen in leeftijd (van 21 tot 46 jaar), in
lengte (van 1,60 tot 1,84 meter), in omvang,
manier van bewegen, uitstraling, muziek-
smaak, achtergrond, tijd, ervaring... Het is een
uitdaging om met zulke verschillen een een-
heid te vormen, om bewegingen en expressie
tijdens de dans gelijk te krijgen, maar we
merken dat we in de dans steeds meer naar
elkaar toe groeien. Ook daarbuiten trouwens.
Als je uren met elkaar in de auto zit, jarenlang
elke week oefent en elkaar daarbuiten ook ziet,
leer je elkaar wel kennen. Met ons zessen lol
maken in de kleedkamer, giechelen en geiten
in een slaapzaal in Hannover, elkaar afzeiken
en een eigen jargon ontwikkelen om zelfbe-
dachte bewegingen te benoemen. Namen als
de woesja, de heksenzwiep, de debielenwiebel
en geluiden als oenk-oenk-oenk en hudududu-
dududu zijn voor ons volledig begrijpelijk. Na-
tuurlijk zijn er wel eens irritaties, maar gevoe-
lens van irritatie smeulen niet lang, omdat de
meeste van ons van ons hart geen moordkuil
maken. Respect, plezier en openheid, de
belangrijkste ingrediënten van Holy Pie!

Karen
(Foto's © Ronnos, Claudia)
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n Shimmy Shake Show inspiratie voor iedereen m
Op zaterdag 22 december vond de voorstelling van het Shimmy Shake Festival plaats in
Amsterdam. Met een workshopmarathon, een kinderprogramma en een avondvullende show
heeft LiteSide uitgepakt om aan Amsterdam talentvolle tribal en cross-over dansers uit Neder-
land en het buitenland te showen. De avond werd gepresenteerd door Oriental Dancer Jihane,
ook bekend als presentatrice bij SBS6. Hier mijn impressie van de Shimmy Shake Show.

In het voorprogramma waren jonge talenten te
zien uit het Next Level Coaching Traject. Allen
waren afgelopen periode gecoacht door
professionals. Sommige dansers konden in
hun eentje een heel podium vullen qua
energie, choreografie en uitstraling, anderen
hadden daar meer moeite mee. Gail Pilgrim,
artistiek directeur van het Shimmy Shake
Festival, heeft oog voor talentvolle dansers en
geeft hen de kans om op podia in Amsterdam
zichzelf te presenteren. Altijd leuk om te zien
hoe sommige danseres zich ontwikkelen in
een bepaalde periode.

Heerlijk om Tjarda te zien dansen. Zij is niet
voor niets een pionier van de tribal-fusion in
Nederland en inmiddels ook een inspiratie voor
leerlingen van mij die tribal interessant vinden.
Haar twee nieuwe solo’s vallen goed in de
smaak bij het publiek. Mijn voorkeur heeft de
eerste solo: in een prachtig dicht kostuum met
zeemeerminrok dat haar lichaam mooi omsluit,
danst Tjarda ingetogen op een klassiek num-
mer. Ik heb zelf ooit tijdens Orientalicious op
Mozart gedanst en gemerkt hoe mooi mensen
oriëntaalse dans op klassieke westerse muziek
vinden passen. Misschien een manier om de
jeugd te interesseren voor klassieke muziek...

Sheyda Two-Face gaf een bijzondere interpre-
tatie van de oriëntaalse dans. Door zonder
muziek, alleen op haar ademhaling te dansen,
leek het alsof zij het publiek hypnotiseerde, het
was muisstil! Zij liet daarna een bellydance
fusion zien, geïnspireerd op hip hop, sufi
muziek, butoh en Afrikaanse dans. Haar
unieke stijl van bewegen was verfrissend en
haar manier van kleden grappig (rok hoog in
de taille). Graag zie ik haar nog een keer terug
op dit podium.

Twee groepen die grote waardering van het
publiek kregen, waren Holy Pie!, winnaars van
een eerdere editie Shimmy Shake wedstrijd en
Tribal Mystica onder leiding van Gonda
Vrieling. De dames van Holy Pie! dansten een
ingewikkeld dark fusion verhaal. Zo zag je
duidelijker dan bij voorgaande shows, dat
Sulayca de leider is en deze choreografie het
beste danste. Maar deze dames kunnen wel
boeien... je blijft op het puntje van je stoel
zitten! Tribal Mystica heeft het publiek in



Raqs wa Risala, nummer 32, maart 2013, blz. 14

verwarring achtergelaten: ”Was het echt
allemaal improvisatie?” hoorde ik om mij heen.
Gonda, pionier in deze tribal style, geeft de
groepsleden een cue voor elke beweging die
erna komt. Zo kan de groep synchroon
bewegen op muziek die zij van tevoren nog
nooit hebben gehoord. Erg mooi om te zien.
Zeker Gonda’s ingetogen en ontspannen lach
maakte het een boeiende act. De kleding van
de drie danseressen was een verademing voor
iemand zoals ik die van glitters en glans houdt
en daar in de tribal weinig van terug ziet. De
fantasiekostuums met hoge kragen waren een
lust voor het oog.

Hoogtepunt van de show was de jonge Franse
Illan Rivière. Eerder heb ik een artikel in het
tijdschrift DANS over hem gelezen, waarin hij
vertelt over zijn kennismaking met de tribal
dance en over waar hij zijn inspiratie vandaan
haalt. Door zich los te maken van de traditio-
nele oriëntaalse dans en mannelijk te durven
dansen, heeft hij een eigen stijl ontwikkeld. Hij
is een adembenemende danser en heeft zijn
eigen dansgroep Imajaghan opgericht,
waarmee hij over de wereld gaat touren. Deze
danser heeft oog voor detail. Naast zijn
bijzondere muziekkeuze, waaronder Franse
rap, en sieraden (bijzondere kettingen over zijn
gezicht die zijn ogen mooi omlijsten) is zijn
lichaam wervelend, staccato en golvend. Wat
een slang op het podium! Zijn mysterieuze blik
op het podium is een grappig contrast met de

vriendelijke blozende jongen na afloop van de
show in de foyer.
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Ik ga graag naar de Shimmy Shake Show.
Tribal biedt een variatie die traditionele
oriëntaalse dansshows soms missen, want er
komen allerlei andere dansstijlen voorbij. Los
van het feit dat de dark side niet bij mij past,
vind ik het prachtig om te zien hoe iedereen
een eigen stijl zoekt, geïnspireerd op de tradi-
tionele bewegingen van de oriëntaalse dans.
Bij fusion bellydance, een mengvorm van de
klassieke buikdans met dansvormen als street-
dance, salsa, Bollywood en burlesque, kunnen
de andere elementen wel de overhand nemen:
partnerwerk, grondwerk, handgebaren, strip-
tease… Zo was ik in Club 8 in Amsterdam op
een burlesque feest waar een buikdans fusion
act werd gedanst en ik hoopte dat de danseres
haar kleren aan zou houden. Niet dus!

Wanneer je waarde hecht aan bepaalde ele-
menten uit de oriëntaalse dans, kun je je door
te kijken naar fusion weer bewust worden van
hoe jij je als danseres, docent of organisator
wilt ontwikkelen en wat je wilt stimuleren en
inspireren.

Fijn om tijdens de after-party bekenden tegen
te komen en nieuwe bekenden te ontmoeten.
Tot volgend jaar!

Mena Leïla
(Foto Illan Rivière © Freek Nagtzaam, andere
foto’s © Ronnos)
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n Buikdans in de Efteling m
De Efteling huurt al sinds jaar en dag buikdanseressen in. Danseres Ietara (Ietje Selder) heeft
daar ruim twintig jaar gedanst met haar tijgerpythons als één van de hoofdacts van het
avondprogramma en het themafeest "Fata Morgana". Hoe is ze daar terechtgekomen en hoe
was het om te dansen in een pretpark?

Ietara is geboren in Eindhoven en woont al
jaren in Smeermaas in België, in de buurt van
Maastricht. Ze was al danseres en docente
voordat zij de oriëntaalse dans ontdekte en nu
is ze alweer jaren een gepassioneerde buik-
danseres. In 1988, twee jaar nadat de attractie
Fata Morgana in de Efteling het licht had
gezien, trad Ietara voor het eerst op in de
Efteling: "Ik deed auditie in 1988. Ik volgde
Samyra op, mijn eerste buikdansdocente en
één van de bekendste en eerste buikdanseres-
sen na Yonina. Samyra trad op in de Efteling
met haar man die prachtige fakiracts deed”.

Buikdansen en vuurspuwen
Tijdens de zomermaanden verzorgde Ietara
samen met vuurspuwer Faroo drie acts in een
uur. Zij zorgden voor de opvang van de rij
wachtende mensen bij Fata Morgana: buik-
dansen en vuurspuwen. Hun podium bestond
uit een blauw met gouden kiosk die zich
bevond op het plein van de attractie, tegen het
gebouw aan. Dat werk heeft Ietara twee
seizoenen gedaan, dagelijks van twaalf tot vier
uur, met haar slang en een zwaard. "Danseres

Aziza uit Antwerpen was er ook bij. We hadden
geen kleedkamer, maar moesten ons omkle-
den in een oude caravan aan de buitenkant
van het park. We regelden zelf de muziek die
toen nog op een cassettebandje stond. Later
kregen we prachtige kleedkamers. We traden
ook op in het park en voor een Efteling spotje
op tv. In 2007 maakte André Rieu de dvd
"André Rieu in Wonderland" in de Efteling. Ik
ben daarin te zien, dansend met een grote
slang en een geel kostuumpje aan".

"Ik werkte in allerlei shows in en rond Fata
Morgana, zowel binnen als buiten, jarenlang,
op doordeweekse dagen en in de weekenden,
meestal met mijn slangen. Het evenementen-
bureau van de Efteling verzorgde feesten voor
bedrijven bij Fata Morgana. Er werd een
prachtige oosterse feestzaal gebouwd met drie
podia, speciaal voor deze themafeesten. Daar
waren grote shows bij voor 500 tot 1500
personen. Regelmatig traden daar ook Neder-
landse topartiesten op. Ik werd gevraagd voor
die shows en heb dat uiteindelijk vijftien jaar
gedaan. Later is Gonda erbij gekomen.
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Een bedrijf dat een themafeest boekte werd de
hele dag beziggehouden. Om zes uur 's
avonds kwamen ze aan bij Fata Morgana en
werden opgevangen door acteurs met echte
kamelen. Dan volgde een rit door de attractie.
's Avonds gingen de gasten naar de feestzaal,
waar een oosters open buffet aanwezig was en
de show begon. De show had duizend-en-één
nacht of Fata Morgana als thema, met als
hoofdact de vuurspuwer en Ietara met haar
slangen. Aan het einde van de show nodigden
we ook de gasten uit om met ons mee te
dansen". Het was nooit de bedoeling om
iemand echt voor gek te zetten: "Het moet leuk
en beschaafd blijven. Ik kijk altijd heel precies
wie ik mee vraag en het is altijd de goede. Je
ziet het aan hun houding".

Ietara in een kist met slangen
Ietara danste altijd in een verhaal en was dan
het grote cadeau en de verassing voor de
sultan. Op het podium werd een rood fluwelen
kistje gezet, waar Ietara inzat met drie of vier
wurgslangen. Zo’n twintig minuten lang danste
zij door de hele zaal; drie podia op en af met
slangen en zwaard, en soms ook met het
publiek. En zo kon het publiek Ietara met een
zwaard op het hoofd zien weglopen, met een
groep mannen achter zich aan tot in de
coulissen. Daar kreeg ze dan de hoofddeksels
weer terug, waarmee ze haar mannen had
uitgedost. "Optreden is het allerleukste wat je
kunt doen, mensen blij maken. Het verdiende
goed destijds, buikdans was ook vrij uniek en
als je kwaliteiten had, had je ontzettend veel
en leuk werk".

Muziek uit Duitsland
Op wat voor muziek danste Ietara? "Eerst
namen we onze eigen Arabische muziek mee,
van lp's op bandjes gezet. Die muziek had ik
uit Duitsland of Egypte gehaald. Later heb ik
met Gonda samen muziek gemixt op cd’s".

"In 2002 is de show vernieuwd en is Gonda
erbij gekomen. Het werd een prachtige show,
waarbij ik geflankeerd werd door een ballet,
gehuld in slangenkostuums. Gaandeweg
werden er steeds minder Fata Morgana
feesten geboekt. Ik werd niet meer gebeld. Er
is nooit gezegd 'wij stoppen met jou', maar in
2010 was mijn laatste optreden. Ik heb in die
tweeëntwintig jaar iedereen zien komen en
gaan: regisseurs, hoofden evenementen,
visagisten, enzovoort”.

Ook buiten de Efteling heeft Ietara veel op
themafeesten gedanst: "Die zijn er nu niet
meer. Vroeger heb ik élk weekend gewerkt,
tien optredens per week, drie op een avond. Ik

heb veel gedanst in Nederland en België, maar
onder andere ook in Luxemburg, Milaan,
Spanje, Oostenrijk en op de Nederlandse
ambassade in Kinshasa, samen met mijn
vriendin de Nederlandse Aziza. En vooral ook
in Duitsland. In Hannover dans ik nu nog elk
jaar voor officieren op een legerbasis.

Ietara nu
Ietara geeft nog steeds lessen, workshops en
optredens: "Ik vind het best moeilijk om het als
docent interessant te houden voor mijn
leerlingen. Het is hard weken om de nieuwe
technieken bij te houden. Ik heb nu vijf
groepen en een klein demogroepje, een vast
groepje dat al jaren bij me is. Ik ga zoveel
mogelijk met mijn leerlingen naar de open
stage buikdansfestivals, waar zij kunnen
optreden. In april 2012 gaf ik mijn eigen show
‘De wondere wereld van Ietara’ in Hasselt,
waarin ik zelf ook flamenco danste en waar
ook veertig leerlingen in optraden. Het was een
mooie show van ruim twee uur". Bij optredens
gebruikt Ietara haar slangen steeds minder:
"Nu vind ik dansen zonder slangen het fijnst, of
twee keer optreden, één keer met slang en
één keer zonder. Een slang kan zo'n twaalf kilo
wegen en dat is eigenlijk te zwaar". Het is wel
een stuk rustiger geworden. "Er zijn nu
gewoon teveel danseressen, ook veel meer
goede en ik geef de optredens graag door aan
nieuw en jong talent.

Gonda
En de Efteling? Tegenwoordig is Gonda daar
de vaste showdanseres en de danseressen
van haar dansgroep “Tribal Mystica" zijn de
vaste achtergronddanseressen. Maar daarover
in een volgend nummer van Raqs wa Risala
meer...

Judith Scheepstra
(Foto's © Menno Koster, Ietje Selder)
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n Raqs sharqi en ghawazee poppendans m
Dat buikdanseressen voor veel mensen onlosmakelijk met duizend-en-één nacht zijn
verbonden, blijkt uit de zes danseressen die te zien zijn in de Efteling attractie "Fata Morgana".
De redactie van Raqs wa Risala ging erheen en werd ondergedompeld in een prachtig
verzorgd, oosters sprookje.

Fata Morgana is wat in vaktermen een
'darkride' wordt genoemd: de bezoekers
bewegen zich voort in een ruimte die geheel
van de buitenwereld is afgesloten. Fata
Morgana is één van de eerste moderne
darkrides in de Benelux en werd 1986
geopend. Het mystieke, oosterse paleis
bevindt zich in de zuidwesthoek van het park
en weerspiegelt zijn kleurrijke gevel met
minaretten en koepels in de Vonderplas. De
werktitel van de attractie luidde "Het sprookje
van Duizend-en-één-nacht", maar uiteindelijk
werd na een wedstrijd onder de personeels-
leden gekozen voor de naam Fata Morgana.

Op weg naar de Verboden Stad
In kleine boten, voor zestien personen, varen
we eerst door een oerwoud, waar in de verte
een paleis te zien is. In de bomen boven ons
sissen slangen vervaarlijk en we horen een
vreemd geluid als van machinegeweren. Een
tovenaar wijst ons de weg. Dan openen zich
de poorten van de Verboden Stad. We bevin-
den ons in een buitenwijk, waar bedelaars
smeken om een paar geldstukken en we horen
en zien hoe iemand foeterend een deur dicht

smijt. Twee kamelen staat op stal op hun
gemak te kauwen en verderop probeert een
ezeldrijver tevergeefs zijn ezel over een
gammel bruggetje te duwen.

Op de markt wachten patiënten bij een chirur-
gijn met angst en beven op een behandeling
en bieden marktlui hun koopwaar aan: een
fruithandelaar, een koperslager, een verkoper
van vliegende tapijten en meer. Je zou zweren
dat je ook oosterse geuren rook.

In het water zien we krokodillen hun bek open
sperren en even verderop scharrelen ratten
rond. Allerlei duistere figuren schreeuwen ons
toe en dan gaan we opnieuw door een poort.
Even lijkt het alsof het gietijzeren valhek
precies op ons bootje gaat neerkomen, maar
gelukkig gebeurt dit niet.

Ghawazee
We zien nu overal zwaar bewapende mannen.
Wordt er op ons geschoten? En dan is daar de
eerste danseres. Met haar verticaal gestreepte
rok en haar bedekte bovenlichaam doet ze nog
het meeste denken aan een Egyptische
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ghawazee danseres. Alleen jammer dat haar
gezicht gesluierd is en dat ze haar armen
omhoog houdt, wat ik niet bij de ghawazee stijl
vind passen, en dat de ontwerper het nodig
heeft gevonden om haar in plaats van zills een
sjaal in handen te geven. Moet dat een sluier
voorstellen? Leuk vind ik om haar heupen
zachtjes te zien bewegen; een maya? En zie ik
een schoudershimmy of speelt mijn eigen
verbeeldingskracht mij parten?

De troonzaal
Dan varen we duistere kerkers in en na gezien
te hebben hoe slecht de gevangenen het
hebben komen we de tovenaar weer tegen en
varen we een haven binnen, die bij mij asso-
ciaties oproept van de verhalen van Sindbad
de zeeman en de omzwervingen van kalief
Haroen ar-Rashid.

Dan naderen we het paleis, waar Schehera-
zade in haar boudoir haar verhalen vertelt.
Intussen worden de paleistijgers, die er niet
echt angstaanjagend uitzien, met moeite in
bedwang gehouden. Wanneer de gordijnen
openschuiven, bevindt we ons in de troonzaal
van de op dat moment feestvierende Pasja.
Meer dan veertig gasten heeft hij uitgenodigd,
die pratend, drinkend, druk gebarend of
waterpijp rokend van het feest genieten.

Voor de ogen van je Pasja draait een buik-
danseres zachtjes met haar heupen. Ze is
gekleed in een klassiek tweedelig kostuum en
ook zij heeft haar armen hoog boven het
hoofd. Haar gezicht is gesluierd en in iedere
hand houdt ze een onbegrijpelijk lapje. (Op de
filmpjes zie ik later dat het toch een complete
sluier moet zijn.) Leuk om te zien tót het
moment dat de vier danseressen die op hun
knieën om haar heen staan, ook met opgehe-
ven armen, tegelijk heel houterig naar achteren
en naar voren buigen, en daarmee de illusie
geheel verstoren. Het was beter geweest als er
op die plaatsen nog wat meer feestgangers
hadden gezeten.

We varen verder, tussen de benen door van
een enorme djinn, die een schatkamer
bewaakt. Hierna gaat de rit nog een tijdje
verder om te eindigen in het oerwoud waar de
reis begon.

Ontwerp en muziek
In tegenstelling tot wat je zou denken is Fata
Morgana niet ontworpen door Anton Pieck,
maar door Ton van de Ven. Hij trad in 1965 in
dienst van de Efteling en startte zijn loopbaan
als vormgever op de afdeling Ontwikkeling en
Ontwerp, de afdeling waarvan hij in 1989
creatief directeur werd. Sinds 2003 is Ton van
de Ven met pensioen. Ruud Bos nam de
muziek voor Fata Morgana voor zijn rekening.
Hij schreef vijf composities: The Harbour,
Eastern Jails, Harem, Jungle en Market Place.
Elke compositie vertegenwoordigt een deel
van de attractie.

Meer oosterse invloeden
Fata Morgana is trouwens niet de enige attrac-
tie in de Efteling die door het nabije of verre
oosten is geïnspireerd. In het Sprookjesbos
vind je bijvoorbeeld sinds de opening in 1952
al de Chinese Nachtegaal. In 1958 kreeg deze
versterking van een fakir, die op een vliegend
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tapijt heen en weer vliegt en met zijn fluitspel
de tulpen uit de grond tovert. In 1966 volgden
de Indische Waterlelies. Ton van de Ven, die
ook al betrokken was bij de bouw van de
Indische Waterlelies, besloot tijdens het
ontwerp van zijn Spookslot om ook hier een
aantal oriëntaalse elementen toe te voegen. In
1986 werd Fata Morgana geopend en een jaar
later verscheen de Pagode. In 1998 was het
weer zover: dit keer werd niet de hele wereld
van 1001 nacht weergegeven in de vorm van
een attractie, maar de mythische vogel Rok.

Verder verkennen
Wie meer wil weten over de achtergronden van
Fata Morgana kan daarvoor het best terecht op
het Wonderlijke WC Web, een prachtige web-
site, gebouwd door Eftelingfans. Op de site
wordt onder andere uitgelegd hoe de bewe-
gende poppen worden bestuurd. Daarvan is
ook op YouTube een filmpje te zien; het doet
me denken aan de besturing mijn oude naai-
machine, die ook werkte met ronddraaiende
schijven met hobbels en kuilen in de rand. Er
zijn tientallen filmpjes van de ride gepost op
YouTube (zie bij de bronnen voor een lijst),
waarmee je een goede indruk krijgt van Fata
Morgana, maar eigenlijk zou elke buikdanser
en buikdanseres er een keertje zelf heen
moeten gaan.

En dan vooral ook een kijkje nemen in het
Sprookjesbos, waarvan het verhaal over het
meisje met de zwavelstokjes nog de meeste
indruk op me maakte.

Judith Scheepstra

(Foto’s © R.H. van Leest, R.H. van Leest,
Andre Saris, CC BY-NC-ND Thomas van
Ardenne)

Bronnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana_(Efteling)
Wonderlijke WC Web www.wonderlijkewcweb.org
www.efteling.com

Filmpjes
www.youtube.com/watch?v=V32T6Wm2K4c
www.youtube.com/watch?v=ODbXNAMQ_O4
www.youtube.com/watch?v=EYjjG_RjDYE
www.youtube.com/watch?v=RDyWNGVPWho
www.youtube.com/watch?v=pcTMlj3A2nU
www.youtube.com/watch?v=WeXvQTQsWMQ

Filmpje over de techniek
www.youtube.com/watch?v=wJcbVgrBLB0

Foto’s
http://foto.vijfzintuigen.nl
http://www.andresaris-hobby.nl/f2005efteling.html
http://foter.com/photo/efteling-fata-morgana/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana_(Efteling)
http://www.wonderlijkewcweb.org
http://www.efteling.com
http://www.youtube.com/watch?v=V32T6Wm2K4c
http://www.youtube.com/watch?v=ODbXNAMQ_O4
http://www.youtube.com/watch?v=EYjjG_RjDYE
http://www.youtube.com/watch?v=RDyWNGVPWho
http://www.youtube.com/watch?v=pcTMlj3A2nU
http://www.youtube.com/watch?v=WeXvQTQsWMQ
http://www.youtube.com/watch?v=wJcbVgrBLB0
http://foto.vijfzintuigen.nl
http://www.andresaris-hobby.nl/f2005efteling.html
http://foter.com/photo/efteling-fata-morgana/
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n Granaatappels en mirre m
Met haar debuutfilm "Al-mor wa al rumman" (2008), onlangs op dvd verschenen onder de titel
"Pomegranates & Myrrh", schetst Najwa Najjar het leven van een hedendaagse Palestijnse
danseres. Een mooie, onderhoudende film waar wel wat meer dans in had gemogen.

De film begint als danseres Kamar (Yasmine
Elmasri) op het punt staat om te gaan trouwen
met olijfboer Zaid (Ashraf Farah). Zaid gaat in
de auto met zijn familie vanuit Ramallah naar
de kerk in Oost-Jeruzalem, waar zijn bruid op
hem wacht. Maar dan komen zij aan bij een
checkpoint waar al een lange rij auto's staat te
wachten. Met de instemming van de wachten-
den vóór hem mag Zaid voordringen. Gelukkig
zijn de Israëlische soldaten hem niet al te
vijandig gezind; na een korte inspectie van de
papieren en de inhoud van de kofferbak kan de
bruidegom verder rijden.

In beslag genomen
Niet lang daarna, op de avond dat net alle
olijven zijn geoogst, wordt Zaid opgepakt door
Israëlische militairen. Tegelijkertijd wordt hun
boomgaard in beslag genomen. Zaid en zijn
Israëlische advocate zijn zich er scherp van
bewust dat er op die manier druk wordt uitge-
oefend op zijn familie om, onder dreiging van
een levenslange gevangenisstraf of erger voor
Zaid, hun protest tegen de inbeslagname te
staken.

Kamar, die inmiddels het dansen heeft opge-
geven, probeert ondanks alle tegenslagen het
bedrijf draaiende te houden. Zo maken wij
onder andere kennis met caféhoudster Umm
Habib, gespeeld door Hiam Abbass (bij buik-
danseressen beter bekend als de hoofdrol-
speelster van de film Satin Rouge), die een
goede klant is van de familie. Umm Habib is
een echte ijzervreetster die er niet voor
terugdeinst om een groep Israëlische soldaten
te zeggen wat ze vindt van het feit dat ze
alweer haar café heeft moeten sluiten omdat
die 'snotapen' met hun machtsvertoon de
straat onveilig hebben gemaakt.

Vrouw van een gevangene
Het gemis van haar geliefde Zaid valt Kamar
erg zwaar. Op zijn aanraden pakt ze het
dansen weer op, wat niet iedereen kan
waarderen: ze is immers een 'vrouw van een
gevangene'.

In de dansstudio maakt Kamar kennis met
choreograaf Kais (Ali Suliman), die vrijwel zijn
hele leven heeft doorgebracht in Libanon en
nu is teruggekeerd naar de plaats waar ooit
zijn vader woonde. Hij heeft van dansgroep-
leider Yosef opdracht gekregen te werken aan
de nieuwe voorstelling "Granaatappels en
mirre" en pakt die opdracht creatief en voortva-
rend op. De dansers vinden dat prachtig, maar
Yosef krijgt steeds meer moeite met alle ver-
nieuwingen: dansen met sluiers, nota bene!

Naarmate de ontwikkeling van de dansvoor-
stelling vordert groeien Kamar en Kais verder
naar elkaar toe, met argusogen gevolgd door
Umm Habib: Kamar en Kais spelen met vuur.

Ondanks de druk van de omstandigheden,
haar ouders, haar schoonouders en Kais weet
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Kamar zich al dansend staande te houden,
maar hoe zal haar toekomst eruit gaan zien?

Eindeloos wachten
Deze prachtige, aan Palestina opgedragen,
film van de Palestijnse regisseuse Najwa
Najjar is geen directe aanklacht tegen de
verlammende omstandigheden waaronder
hedendaagse Palestijnen moeten leven. Het is
een liefdesdrama dat zich in de omgeving van
Ramallah afspeelt, waar de muur, prikkel-
draad, het eindeloze wachten bij checkpoints,
'administratieve hechtenis' en het willekeurig
confisqueren van Palestijnse bezittingen deel
uitmaken van het dagelijkse leven.

De dans van de dansgroep in de film heeft nog
het meeste weg van folkloredans, zoals
Libanese debka, waaraan (in het verhaal onder
invloed van Kais) elementen van moderne
dans zijn toegevoegd. Het mooiste is het als
Kamar alleen danst, in het donker waar
niemand het kan zien. Voor mij had er best wat
meer gedanst mogen worden, maar de

bloedmooie hoofdrolspelers zijn ook zonder
dans de moeite van het bekijken waard.

Bijbeltekst
Op het Internet wordt wel gespeculeerd over
de betekenis van de titel van de film en de
dansvoorstelling. Na enig zoeken ben ik bij het
Bijbelse Hooglied beland, uiterst sensuele
liefdespoëzie die maar weinig mensen kennen.

“Mijn zuster, o bruid! Gij zijt een besloten hof,
een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw
scheuten zijn een paradijs van granaatappe-
len, met edele vruchten, cyprus met nardus.
Nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met
allerlei bomen van wierook, mirre en aloë,
mitsgaders alle voornaamste specerijen…”.

Een tekst die heel goed past bij de liefdes-
relatie die te zien is in de film…

Al met al een aanrader dus.

Judith Scheepstra
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n Agenda m

Marokkaanse dans

Start: Zondag 10 maart 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 10 maart 2013 om 15:00 uur
Locatie: Noordwijk aan Zee
Kosten: € 40;
Website: www.jmiaa.nl

Drie danssoorten Workshop Marokkaanse dans in
De Muze Sous dans, Regadadans en Shabi daka
Marakchia

Workshop Buikdansen en energie punten in het

lichaam

Start: Zaterdag 16 maart 2013 om 14:00 uur
Einde: Zaterdag 16 maart 2013 om 16:00 uur
Locatie: Bewegingsstudio Thalissa
Kosten: € 25

Bewegingsstudio Thalissa presenteert een unieke
workshop Buikdansen en energiepunten in het
lichaam, het onderliggende verband Aa de hand van
de zeven chakra's lopen we het hele lichaam door
punt voor punt. Je leert op deze manier de dans
meer waarderen, beter begrijpen en daardoor ook
beter bewegen.

Buikdansswingavond

Start: Zaterdag 16 maart 2013 om 20:00 uur
Einde: Zaterdag 16 maart 2013 om 23:00 uur
Locatie: Zaandam Fluxus Dansstudio
Website: http://fluxus.nl

Buikdansswingavond met Moulaya’s
Buikdansschool. Geef je op voor het open podium
voor 1 maart 2013: moulaya@chello.nl

Workshop Marie al Fajr

Start: Zaterdag 23 maart 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 24 maart 2013 om 11:00 uur
Locatie: Martinikerkhof 25, Groningen
Kosten: € 140
Website: www.compagnie-al-fajr.com

Een inspirerende workshop met een nog
inspirerender docente uit Parijs: Marie al Fajr.

De Tao van de dans

Start: Zondag 24 maart 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 24 maart 2013 om 17:00 uur
Locatie: Osher, Poortstraat 32, Utrecht (ingang om
de hoek in de Bouwstraat)
Kosten: € 70
Website: www.farouq.nl

Workshops met Paula Marissink. De workshops
kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Minimumaantal deelnemers 4, maximum 10 per
workshop. Van 10.00-17.00 uur, met een
middagpauze van 1 uur. Neem een lunchpakket
mee, voor thee wordt gezorgd. Informatie en
opgave: Peter Verzijl, peterverzijl@planet.nl, of 030-
2436007

Tunesische dans

Start: Zondag 24 maart 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 24 maart 2013 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Deurne-Antwerpen
Kosten: € 50
Website: www.maghrebdans.net

Ahlem is gastdocent bij Amana Dance Theatre:
Tunesische dans is een dynamische, krachtige en
toch elegante dansstijl met veel vrouwenpower. De
opzwepende ritmes nemen je mee in twistende
bewegingen op de bal van de voet en voelen in het
echte tempo als een stevige work-out. Tijdens de
workshop maak je kennis met de bekendste ritmes,
bewegingen en passencombinaties, die je zowel in
oriëntaalse of tribal of theatrale dans kunt
verwerken. In een korte pauze, die je echt nodig zult
hebben, zal uitleg gegeven worden over het
kostuum en de accessoires. Meenemen: sokken of
gladde schoentjes en bij voorkeur 2 heupsjaals
zonder kralen of muntjes.

Workshop Spaans Arabische zigeunerdans met

Dunya in Amsterdam

Start: Zondag 24 maart 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 24 maart 2013 om 16:30 uur
Locatie: Global DanceLab, Borgerstraat 112,
Amsterdam. Vanaf CS tram 17 (Kinkerstraat, halte
ten Katemarkt)
Kosten: € 30
Website: www.globaldancelab.nl

Via Noord-Afrika (Egypte) trokken de zigeuners
naar Andalusië. Zij voegden veel Oosterse

http://www.jmiaa.nl
http://fluxus.nl
mailto:moulaya@chello.nl
http://www.compagnie-al-fajr.com
http://www.farouq.nl
mailto:peterverzijl@planet.nl
http://www.maghrebdans.net
http://www.globaldancelab.nl
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elementen aan de muziek en dans aldaar toe.
Lange tijd hebben de Oriëntaalse en Spaanse dans
zich langs eigen weg verder ontwikkeld. De laatste
jaren zijn danseressen uit beide disciplines weer op
zoek naar de oude verbanden en overeenkomsten.
Dit resulteert in een meeslepende, dynamische
dansstijl waarbij het voor flamenco typerende
voetenwerk niet wordt gebruikt. In deze workshop
wordt aandacht besteedt aan houding,
passencombinaties, techniek, dynamiek, gebruik
van ruimte,armen en handen. Opgave:
dunya@globaldancelab.nl. Bij betaling vóór 10
maart € 25,- daarna € 30,-

Workshops met Samiera en Jasmin Yildiz

Start: Zaterdag 30 maart 2013 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 30 maart 2013 om 16:30 uur
Locatie: Icoon, Leeghwater 1-3, Amersfoort
Kosten: € 100 voor 2
Website: www.layaliwarda.nl

In het midden van Nederland, in Amersfoort,
organiseer ik twee workshops. Van 11 tot half 1 een
beginnerscursus met Samiera uit Groningen. Vanaf
half 2 tot half 5 leer je een choreografie van Jasmin
Yildiz uit Dusseldorf.

The LAT Project

Start: Zaterdag 30 maart 2013 om 16:00 uur
Einde: Zaterdag 30 maart 2013 om 17:00 uur
Locatie: Prinsentheater, Groningen
Kosten: € 12
Website: www.prinsentheater.nl

The LAT Project Living Apart Together, Living All
Together, Living Alone Together, Life After Tablets
.... Een oriëntaals buikdansproject met 12 dansers
uit verschillende steden, die zich hebben verdiept in
de betekenis van social media, cookies, fakebook,
skypen en liken. Wat doet de huidige indirecte en
snelle manier van communiceren met een mens.
Waar vind je houvast en hou me vast? Het LAT-
Project is een feest van herkenning! De eerste
presentatie van deze montagevoorstelling was te
zien tijdens Festival Asli Sharqi 2012. Doel van Asli
Sharqi is oriëntaalse dans ontwikkelen tot
podiumkunst en het rijke buikdansvocabulaire
gebruiken voor voorstellingen met eigentijdse
thema’s in een theatrale vorm. Info:
[www.buikdans.nl] Promo: [www.youtube.com]
Choreografie : Leana, Ahlem en Dunya i.s.m. de
dansers Lichtontwerp: Michelle Westerdijk VJ &
Video ontwerp: Astrid van der Velde Dansers:
Farah, Farouq, Linda Dilara, Kyria, Noor en/of
Yennie en Group Arabesque met Mouna, Arianne,
Nathalie, Aishahawa, Mejgan, Tahani. Kaartjes en
reserveringen via de theaters.

The LAT Project

Start: Vrijdag 5 april 2013 om 20:30 uur
Einde: Vrijdag 5 april 2013 om 22:00 uur
Locatie: Pleintheater, Amsterdam
Kosten: € 11
Website: www.pleintheater.nl

The LAT Project Living Apart Together, Living All
Together, Living Alone Together, Life After Tablets
.... Een oriëntaals buikdansproject met 12 dansers
uit verschillende steden, die zich hebben verdiept in
de betekenis van social media, cookies, fakebook,
skypen en liken. Wat doet de huidige indirecte en
snelle manier van communiceren met een mens.
Waar vind je houvast en hou me vast? Het LAT-
Project is een feest van herkenning! De eerste
presentatie van deze montagevoorstelling was te
zien tijdens Festival Asli Sharqi 2012. Doel van Asli
Sharqi is orientaalse dans ontwikkelen tot
podiumkunst en het rijke buikdansvocabulaire
gebruiken voor voorstellingen met eigentijdse
thema’s in een theatrale vorm. De voorstelling is
onderdeel van het Tandem dubbelprogramma. Info:
[www.buikdans.nl] Promo: [www.youtube.com]
Choreografie : Leana, Ahlem en Dunya i.s.m. de
dansers Lichtontwerp: Michelle Westerdijk VJ &
Video ontwerp: Astrid van der Velde Dansers:
Farah, Farouq, Linda Dilara, Kyria, Noor en/of
Yennie en Group Arabesque met Mouna, Arianne,
Nathalie, Aishahawa, Mejgan, Tahani. Kaartjes en
reserveringen via de theaters.

Workshop Zills met Sena

Start: Zondag 21 april 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 21 april 2013 om 13:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Kooistee, Haring 2,
Hellevoetsluis
Kosten: € 32,50
Website: www.senadance.com

Workshop zills met Sena. We leren een mini
choreografie, waarin de zills een belangrijke rol
spelen. Een uitdagende workshop!

De Tao van de dans

Start: Zondag 28 april 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 28 april 2013 om 17:00 uur
Locatie: Osher, Poortstraat 32, Utrecht (ingang om
de hoek in de Bouwstraat)
Kosten: € 70
Website: www.farouq.nl

Workshops met Paula Marissink in Utrecht. De
workshops kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Minimumaantal deelnemers 4, maximum 10 per
workshop. Van 10.00-17.00 uur, met een
middagpauze van 1 uur. Neem een lunchpakket
mee, voor thee wordt gezorgd. Informatie en

mailto:dunya@globaldancelab.nl
http://www.layaliwarda.nl
http://www.prinsentheater.nl
http://www.buikdans.nl
http://www.youtube.com
http://www.pleintheater.nl
http://www.buikdans.nl
http://www.youtube.com
http://www.senadance.com
http://www.farouq.nl
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opgave: Peter Verzijl, peterverzijl@planet.nl, of 030-
2436007

Ritmes uit de buik

Start: Zondag 28 april 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 28 april 2013 om 18:00 uur
Locatie: a2o-cultuur(t)huis, August Van de Wielelei
65, Deurne-Antwerpen
Kosten: € 45
Website: www.buikdans.net

Percussioniste Hilde en danseres Vera (Amana
Dance Theatre) laten je dansen met levende ritmes.
Je leert enkele ritmes zelf spelen om er daarna ook
typische danstechnieken op toe te passen. Je
ervaart het plezier van improviseren met levende
muziek.

Rakkas Istanbul

Start: Maandag 29 april 2013
Einde: Vrijdag 3 mei 2013
Locatie: Istanbul
Website: www.rakkasistanbul.com

Dear Oriental dance friends, Serkan Tutar proudly
annouce "Rakkas Istanbul" The Biggest and Most
Magnificent Oriental Dance Festival in Magical
Istanbul (Turkey). Be prepared for the most
extravagant Oriental Dance Festival beyond your
wildest dreams! Join us for an enchanting week in
the magical land of Istanbul (Turkey), where you
can truly immerse yourself in the exotic culture of
Bellydance and meet many other amazing
Bellydancers from all over the world! This is an
international festival like no other, guaranteed to
leave you spellbound and mesmerized.

Drum Solo Queen Sadie Marquardt in the

Netherlands!

Start: Zaterdag 18 mei 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 19 mei 2013 om 19:00 uur
Locatie: Breda, the Netherlands
Website: www.badra.nl

Beschrijving:
Drum solo queen Sadie Marquardt is coming to The
Netherlands! Don't miss Sadie's amazing workshops
on: raq'n rolls, flutters, undulations, pops, locks,
layers and more! Sadie will be dancing live during
the gala show at the chasse theater breda on May
18! Limited places, inscribe now via [www.badra.nl]
or info@badra.nl

Baladi workshop met Sena

Start: Zondag 26 mei 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 26 mei 2013 om 15:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Kooistee, Haring 2,
Hellevoetsluis
Kosten: € 40,00
Website: www.senadance.com

Workshop met Sena van 10.00-12.00 uur voor
halfgevorderden en van 13.00-15.00 uur specials
voor gevorderden. Kosten €  22,50 per workshop,
bij boeking beide workshops €  40,00

International Bellydance Festival

Start: Donderdag 30 mei 2013
Einde: Zondag 2 juni 2013
Locatie: Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei
Grindelweg 84, Heerlen
Website: www.bellydance-events.nl

International Bellydance Festival, The Netherlands
2013 is only months away! Over 50 hours of
workshops, an open stage, a fabulous contest -
International bellydancer 2013 with amazing prizes -
and extra special prizes from Nelly - and a glittering
Stars Gala to be held in a unique restaurant setting!
And not forgetting stall holders with goodies to
tempt your dance tastebuds! ( Arabic jewelery stall
and Arabesk-shops with more yummy goodies!)
Open stage and contest are held at the same place!
Workshops with: Nelly - no words good enough to
describe and main contest sponsor! Dr Adel Said -
choreographer extrordinaire , who has worked with
world famous events. Lorelei Acosta - Ahlan Wa
sahlan festival teacher (Cairo, Egypt)! regularly
commutes between Egypt Spain and the Dominican
republic teaching and performing! Luna LLena - co-
organiser of Belly 2 Belly festivals, publicity expert
for International Bellydance Festival NL, great
support to Julia and many other credits to her name.
Chadia - co-organiser of Belly 2 Belly festivals and
other noteworthy credits. Queenie - again,
superstar! Artemisia - no words to describe this
amazing international superstar! Sylenna - Dutch
champion 2012, among other credits to her name...
Fedra - extraordinary choreographer, award-winning
artist and many more credits! Nazima - the amazing
Miss Hungarian Bellydance 2011! Katrien - our
favourite Bellywood artist and co-member of
"Bellyrocks" advanced dancers troup! Nephele - the
fiery Queen of Shaabi! Hanaa - and her amazing
bellyrolls! Johanna - amazing multi-award winning
star, troupe leader and much publicised and loved
by the media! Noelany - the most amazing yoga
teacher and tribal dancer! And not forgetting Julia...
who came up with this small idea which grew and
grew...

mailto:peterverzijl@planet.nl
http://www.buikdans.net
http://www.rakkasistanbul.com
http://www.badra.nl
http://www.badra.nl
mailto:info@badra.nl
http://www.senadance.com
http://www.bellydance-events.nl
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Theatrical Bellydance Conference, New York

City

Start: Donderdag 6 juni 2013
Einde: Maandag 10 juni 2013
Locatie: New York, Verenigde Staten
Website: http://theatricalbellydance.com

Welcome back for the second annual large-scale
New York Theatrical Bellydance Conference. We
are Anasma and Ranya Renée, the co-directors of
the Theatrical Bellydance Project, which produces
year-round events as well as the annual conference
in the theatrical mecca of New York City. While our
work may focus on different bellydance styles, we
do share a love of the stage. This is the first event in
New York and we believe, in the world, that focuses
on theatrical approaches to bellydance, in all
possible forms.

Diva’s van toen in ruimte en tijd

Start: Zaterdag 8 juni 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 9 juni 2013 om 14:00 uur
Locatie: Studio Meng, Helmersstraat 140 II, Den
Haag
Kosten: € 60
Website: www.farouq.nl

Workshops met Lady Moonlight
([www.bellydancetravel.nl]) en Farouq
([www.farouq.nl])
8 juni: Diva’s van Toen in de ruimte, 13.00-17.00 u
In deze workshop onderzoeken we de ruimte die de
danseressen uit de jaren ’40-’50 gebruikten: met
grondpatronen door de ruimte en op de plaats, door
te spelen met de ruimte binnen het lichaam maar
ook met hun presentatie waren zij fysiek en
energetisch zeer aanwezig. We zullen dan ook
werken met techniek, presentatie en
energieverdeling tijdens deze workshop. We kijken
tevens hoe je dit in je eigen dans kunt weergeven.
9 juni: Diva’s van Toen in de tijd, 10.00-14.00 u In
deze workshop onderzoeken we het begrip tijd in
connectie met de klassieke danseressen: hoe
gingen ze om met contrast, ritme en melodie, hoe
bereikten ze het gevoel van magie en tijdloosheid,
hoe gingen ze om met vertragen en versnellen, wat
was hun timing? Ook kijken we naar het begrip tijd
in je eigen dans Niveau: vanaf licht-gevorderd tot
professional.
Opgave: Peter Verzijl, peterverzijl@planet.nl, 030-
2436007 Wacht niet te lang met opgeven!

Pascombinaties & shimmies met Sena

Start: Zondag 30 juni 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 30 juni 2013 om 13:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Kooistee, Haring 2,
Hellevoetsluis
Kosten: € 32,50
Website: www.senadance.com

Een workshop waarin verschillende pascombinaties
aan bod komen die je eigen dansstijl kunnen
verrijken. Ook gaan we aan de slag met shimmies!
Deze workshop is zeer de moeite waard.

Sluierdans en Buikdans voor Beginsters

Start: Zaterdag 6 juli 2013 om 11:00 uur
Einde: Zaterdag 6 juli 2013 om 13:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 30,-
Website: www.buikdanslijn.nl

Buikdanseres Shaheen geeft een gevarieerde intro-
ductie workshop voor beginsters, waarin je sluier-
dans en buikdansbewegingen voor beginsters leert
en uitleg krijgt over de geschiedenis en achtergron-
den van de buikdans. Samen Buikdansen is leuk en
ontspannend, buikdansen laat je genieten van je
lichaam en je gevoel en het is goed voor je conditie!

International Summer Bellydance Festival 2013

Start: Vrijdag 23 augustus 2013
Einde: Zondag 25 augustus 2013
Locatie: Leiden
Website: www.summerbellydancefestival.com

Workshops with great international teachers 6
workshops - 6 teachers - total 16 hours. Competition
"Miss Summer Bellydance 2013" - Category Solo
"2013 ISBF Cup" - Category Groups With amazing
Prizes... Opening Gala Show Saturday "The Belly-
dance Spectacle" Our festival will present great
Bellydance Artists; Aleksei Riaboshapka (Ukraine);
Suraiya (Poland); Sarah Shahin (Italy); Anusch
Alawerdian (Netherlands) Esmeralda (Brazil);
Michelle Mahasin (Brazil); (Contest winner of 2012)
Guzel (South-Korea); Dance Company 'Mirage' (The
Netherlands); Closing Gala Show/Party on Sunday.
Our Performers are: Princess Turrini (Egypt);
Loretta (Netherlands); Gina Chen (Taiwan); Daila
(Czech Republic); Performance of "Miss Summer
Bellydance 2013" More great National and
International Bellydance Artists; - Further more:
Singer Ramy Lapache acompanied by his live band;
Arabic DJ; oriental bazaars and many more
suprises...
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