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Voorwoord
In deze Raqs wa Risala gaan we weer naar Egypte.
Danseres Luna vertelt ons over haar voorliefde voor het
dansen op bruiloften. Voorlopig zal dit het laatste artikel
van haar hand zijn dat in ons blad verschijnt, want Luna is
voor onbepaalde tijd uit Egypte vertrokken. In haar blog
heeft ze ook interessante dingen geschreven over de
politieke ontwikkelingen van de laatste maanden.
Over een heel ander type Egyptische dans schrijft Marieke
van Beek. Zij was verrast door de saïdi stokdans en
interviewde meester en leraar Abdel Ghani Obeid. Een
gesprek over dans en het respecteren van jezelf en van
anderen.
Waar komt de aantrekkingskracht van zigeunerdans
vandaan, die veel buikdanseressen voelen? Lees wat Peter
Verzijl ontdekte over vrijheid, onafhankelijkheid en
verbondenheid. Niet alleen zigeunerdans, ook
zigeunermuziek komt in dit nummer aan bod met een
interessant pakketje van drie buikdans cd’s.
Als je publiek door jouw dans de tijd vergeet, dan is dat een
groot compliment, maar wat heeft dat te maken met de
oude Grieken?
Van onze danscollega’s is deze keer ook Sheila Meijers
aan het woord. Over alle boeiende dansavonturen die bij
haar aan de deur kwamen kloppen. Hoe gaat zij om met de
crisis die ook buikdansend Nederland heeft getroffen?
En last but not least een prachtige fotoreportage van
buikdansfotograaf Ronnos. De djinn van Aladdin keek
goedkeurend naar het rijke aanbod aan dans dat hem in
Hengelo werd voorgeschoteld.
Veel leesplezier.

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

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. Momenteel verblijft ze in de
Verenigde Staten. Zij schrijft regelmatig over haar belevenissen op haar
blog http://kissesfromkairo.blogspot.com Luna heeft ook een YouTube
account: www.youtube.com/user/LUNAofCAIRO

Marieke van Beek
Marieke van Beek (Naima) is een zeer ervaren buikdansdocent. Haar
focus ligt op oorspronkelijkheid en beweegkwaliteit. Ze reist regelmatig
naar Egypte en heeft haar danstechniek onderbouwd vanuit natuurlijke
bewegingscoördinatie. Haar stijl kenmerkt zich door vakkundigheid en
dansplezier. In Egypte zegt men dat ze in stijl een Egyptische danseres
benadert. Vanuit haar achtergrond als beeldend kunstenaar schrijft ze
artikelen over de geschiedenis en kunst van buikdans. Kortom een echte
specialiste. Haar websites: www.naima.nl en www.egyptdancetravel.com

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, 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.facebook.com/ron.hey.587 en
www.youtube.com/TheRonnos ”.

Judith Scheepstra
Judith Scheepstra heeft sinds 1997 haar hart verpand aan de oriëntaalse dans. Als amateur danseres is zij te zien op het podium en op locatie.
In 2002 startte ze met de website www.buikdans.startpagina.nl en later
is daar www.1001nacht.startpagina.nl bijgekomen. Daarnaast is Judith al
ruim 20 jaar journalist. Als zodanig was zij redacteur van onder andere
het “Tijdschrift Vrouwen en Informatica” en schreef zij voor “Psychologie
Magazine” en “Medisch Nieuws”. Momenteel is zij vooral geïntrigeerd
door de beeldvorming rond oriëntaalse dans: waar komt die vandaan en
hoe kun je daar als danseres invloed op uitoefenen?
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n Een klein wonder m
Als er een top 10 samengesteld zou worden van danseressen die altijd positiviteit uitstralen,
dan scoort Sheila Meijers daarin erg hoog. De van oorsprong Tegelse Sheila is al een hele tijd
bezig en heeft sinds een aantal jaren een bloeiende dansschool in Zutphen, Deventer,
Doetinchem, Arnhem en Apeldoorn en ze start binnenkort ook in Zwolle.

Hoe kwam je met buikdans in aanraking?
21 jaar geleden ben ik begonnen met
buikdans. Op mijn zeventiende zag ik een
advertentie staan voor privélessen. Ik ging er
spontaan heen en was meteen verkocht; de
glitter, de muziek, de show, alles vond ik
prachtig.
Dat vind ik vooral grappig omdat ik daarvoor
tien jaar fietscross heb gedaan; dus ik ging van
heel jongensachtig naar heel meisjesachtig.
Daarvoor had ik eigenlijk nog nooit iets in die
richting gedaan en ook nog nooit een
buikdanseres gezien, dus hoe ik daar terecht
ben gekomen is nog steeds een klein wonder
waar ik tot heden dankbaar voor ben.
Mijn docente was een Duitse, haar naam was
Andrea, en volgens mij heeft zij les gehad van
Momo Kadous. De lessen kostten 50 gulden
per les. Dat was heel veel toen, vooral omdat
ik nog jong was en parttime werkte, maar
fanatiek als ik was ging ik er tien jaar lang
trouw elke week heen. Ook heb ik enorm veel
workshops gevolgd, voornamelijk in Duitsland
bij Leyla Jouvana en Mona Okon. Zij hadden
toen ook al veel gastdocenten.

Was de aanpak in Duitsland anders?
Mijn privélessen bestonden vooral uit
choreografielessen, ik noem het nu vaak
‘1-2-3-4 naar rechts, 1-2-3-4 naar links’
choreografieën. Helaas zat er weinig
achtergrondinformatie in en geen vrij dansen;
daarom vind ik vrij dansen nu nog steeds
lastiger dan choreografie dansen. De focus
van de workshops vroeger in Duitsland was
vooral op heel strakke choreografieën.

Hoe ben je met lesgeven begonnen?
Op aanraden van mijn docente ben ik al heel
vroeg gaan lesgeven; ik had zelf nog maar
twee jaar les gehad. Ik gaf al snel een aantal
avonden in de week met veel plezier les.
Natuurlijk denk ik nu, waar was ik mee bezig,
ik wist echt nog zo weinig over alles. Maar op
een of andere manier heb ik vooral ook van
lesgeven veel geleerd.

Wie hebben je in al die jaren geïnspireerd?
Per toeval kwam ik bij de nu helaas overleden
Margot Widdershoven-Sijbers (Salomé) terecht
in Maastricht. Ik kon mijn ogen niet geloven, zo
zacht en sierlijk als zij danste. Ook kon
iedereen in de les enorm goed improviseren. Ik
dacht toen, wat heb ik al die tijd gedaan? Ik
moest weer opnieuw beginnen en heb ook
meteen een flink aantal workshops bij Margot
gevolgd. Ik bewonder haar nog steeds, wat
een talent, en ze was ook zo een fijn persoon,
echt een van mijn eerste inspiraties. Ik was
ook heel verdrietig toen ik hoorde dat ze
overleden was. Ik zal haar in ieder geval nooit
vergeten.
Toen kwam Peter Verzijl op mijn pad en heb ik
de Verdiepingscursus met hem en met Laudie
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en Mariska gedaan. Weer ging er een wereld
voor mij open aan stijlen, achtergronden en
tradities, absoluut een essentiële stap op mijn
danspad. Ik ging mij verdiepen in de
buikdanslegendes en Mona el Said is mijn
absolute favoriete danseres geworden, wat
een vrouwelijkheid, ik kan zo blij worden als ik
haar clipjes zie!
Mijn Egyptereizen waren daarna een echte eye
opener, als je daar bent geweest is de
oriëntaalse dans voorgoed anders. Toen ik
muzikanten live hoorde spelen in Cairo
kwamen de tranen, het was prachtig!
Al een aantal jaren volg ik workshops bij
Amarah Ates, bij haar ging er weer een nieuwe
deur voor me open. Ze is helemaal up tot date
met wat er in Cairo gebeurt, helemaal hip, altijd
vernieuwend en een top choreografe! Wat een
talent en dat in ons eigen land! Ik blijf me
verbazen hoe gemakkelijk en zonder moeite ze
alles uit haar mouw kan schudden. Ze is ook
een heel fijn mens met het hart op de goede
plek, ik ben heel blij dat ik bij haar terecht ben
gekomen.
Mijn grootste inspiratie in dans en alles wat ik
doe is Amma, een Indiase heilige vrouw die
haar leven wijdt aan compassie en mededogen. Amma zegt: "At present, most women are
asleep. Women have to wake up and arise".

Is dit ook te vertalen naar buikdans?
In de maatschappij zie je helaas nog steeds
een stijgende lijn van verharding. Buikdans is
een goede manier om weer verbinding te
maken met vrouwelijke aspecten zoals
zachtheid, speelsheid, kracht, gevoel,
enzovoort. Ik merk dat ik de dingen die ik met
dansen heb geleerd ook in mijn dagelijkse
leven gebruik. Met een lach gaan er meestal
meer deuren voor je open dan met gedram.

Vind je optreden net zo leuk als lesgeven?
Vroeger trad ik veel op, nu bijna niet meer. Het
leukste vind ik lessen en workshops geven. Ik
vind mijzelf ook een betere docente dan
danseres. Meestal vraag ik één van de dames
van mijn showteam voor de optredens. Het zijn
prachtige, lieve meiden, waar ik heel trots op
ben.

Je hebt een grote dansschool; wat bied je
zoal aan?
Op dit moment geef ik vijf avonden in de week
les en op de zaterdagen en soms ook
zondagen geef ik workshops. In mijn school

zijn er buikdanslessen, Bollywoodlessen,
zumbalessen, burlesque dance lessen,
workshops en kinderfeestjes. Binnenkort
komen daar Bellyfit lessen bij. Alles aan
lesgeven vind ik leuk, zo fijn om met een groep
dames lekker in de weer te zijn.

Je hebt ook een gezin, hoe combineer je dat?
Het is heel wat bij elkaar, zeker als je ook twee
kinderen hebt. Maar ik heb een fijne
thuissituatie, mijn man heeft ook een eigen
bedrijf, dus we kunnen gelukkig zo plannen,
dat er altijd iemand voor de kinderen is. Mijn
familie geeft mij heel veel kracht; door zo een
stabiele thuissituatie heb je gewoon meer
energie om dingen aan te pakken. Zoals
Amma zegt: “Where there is love, there is no
effort".

Je hebt ook docenten die voor je werken?
Ik heb verschillende docenten die vast voor mij
werken, Niko, Jeannine, Patricia en Mieke. Ik
heb er geen woorden voor om te zeggen hoe
dankbaar ik ben dat zij me helpen in mijn
bedrijf. Ik heb in het verleden ook met andere
mensen gewerkt. Dat was helaas niet altijd een
succes; sommigen hadden alleen oog voor
geld en lieten verder niets van zich horen,
anderen hadden een dansstijl waarvan mijn
haren recht overeind gingen staan, en meer
van dat soort dingen.
Maar nu heb ik een geweldig team, we zitten
helemaal op één lijn, mijn docenten zijn
prachtig van binnen en buiten en ze doen hun
werk met liefde. Ik ben er heel blij mee en
vooral heel dankbaar, zonder hun hulp is er
geen beginnen aan alles draaiende te houden.

Hoe omschrijf jij jezelf als danseres?
Mijn eigen dansstijl is het beste te beschrijven
met het uitstralen van plezier; ik houd er van
als mensen blij zijn en hun zorgen vergeten.
Als ik dans en lesgeef probeer ik bij iedereen
een lach op hun gezicht te toveren.

Hoe ga jij om met de economische crisis?
Dat is een goede vraag. Ik probeer zo positief
en creatief mogelijk te blijven. Er is altijd wel
een manier te vinden om gratis reclame te
maken, bijvoorbeeld vaak op evenementen
optreden als er wat te doen is in een van de
steden waar ik lesgeef. Social media
gebruiken, enzovoort. Wat ik niet doe is korting
geven op optredens of workshops; ik vind dat
we daarmee zoveel mogelijk op één lijn
moeten blijven en niet de markt moeten
verzieken met lage prijzen.
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Wanneer vind jij een danseres ‘goed’?
Een goede danseres ziet er verzorgd uit - ik
heb echt een hekel aan kostuums die uit elkaar
vallen als je er naar kijkt -, heeft een goede
achtergrond en kennis van de dans, een goed
lichaamsbewustzijn, straalt trots uit, weet hoe
je publiek moet entertainen, blijft leren en
danst met haar hart open.

Vertel eens iets over je toekomstplannen

Wat vind je van de ontwikkelingen in
Nederland?
Ik kan natuurlijk niet zeuren dat er zoveel
danseressen en docenten bijkomen die geen
goede achtergrond hebben; die had ik ook niet
toen ik ermee begon. Maar toch vind ik het
jammer dat er minder mensen zijn die zich
echt willen verdiepen in de dans. De
oriëntaalse dans kan nog zo veel leuker zijn
als je weet wat er allemaal achter zit.

Mijn toekomstplannen… Dat vind ik een lastige
vraag; meestal komen er dingen op mijn pad
en dan grijp ik die kansen aan. Veel van wat ik
gedaan heb, heb ik van te voren niet bedacht,
maar kwam als het ware aan mijn deur
kloppen. Ik zou het leuk vinden als mijn bedrijf
zo zou groeien, dat ik een aantal van mijn
docenten een fulltime baan zou kunnen
aanbieden. Verder zou ik graag nog meer in
het bedrijfsleven terechtkomen: teambuilding
workshops en complete shows op
bedrijfsfeesten.
Eigenlijk ben ik heel tevreden met alles en ben
heel benieuwd wat en wie er nog meer bij me
komt aankloppen. Mijn deur staat in ieder
geval open!
Peter Verzijl
(Foto’s Marc Leeflang, Hettema)
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n Egyptische bruiloften m
Dansen op een Egyptische bruiloft is een geweldige ervaring. Zelfs zo dat het niet eens erg
belangrijk is wat je ermee verdient. Je leert alle lagen van de Egyptische bevolking goed
kennen en hun relaties en onderlinge omgang. Maar voor een danseres met een goede
reputatie zijn er een paar plaatsen waar je beter niet kunt optreden. Dat zegt Luna of Cairo in
haar voorlopig laatste artikel over buikdans in Egypte.
Zo veel als ik houd van optreden in het Nijl
Memphis, er gaat niets boven de opwinding
van dansen op een bruiloft. Bruiloften worden
beschouwd als de "heilige graal" van de
buikdansindustrie, en met goede reden. Alles,
van het geld en de zichtbaarheid tot aan de
band en de dansvloer is groter. Al is het vaak
onmogelijk om een show op te voeren als
honderden juichende gasten zich om je heen
verdringen, toch houd ik van dansen op
bruiloften meer dan van dansen waar ook.

(kostuum assistent) moeten hebben om me in
en uit kostuums te helpen, maar die heb ik
niet. Als ik maar een paar seconden heb om
mijn kostuums te wisselen, terwijl ik baad in
het zweet, irriteert het mij om nog een ander
stel handen op mijn lichaam te hebben. Wat
nog belangrijker is, ik wil me niet hoeven
afvragen of mijn spullen worden gestolen
terwijl ik op de dansvloer sta.
Hoewel de betaling bij bruiloften iets beter is
dan wat ik verdien voor een show op het
Memphis, blijft er nog steeds heel weinig over
nadat ik klaar ben met het betalen van mijn
muzikanten, folklore dansers, technici,
geluidsmensen en chauffeurs. Geld is dan ook
de factor die me het minst motiveert.

Megasterren

De belangrijkste reden dat ik de voorkeur heb
voor bruiloften is dat mijn show langer is en
mijn band groter. In plaats van mijn gebruikelijke twee kostuumwisselingen en zeskoppige
band, verander ik vier keer van kostuum en
breidt mijn band uit tot minstens twintig leden.
De muziek is rijk, gelaagd, gedetailleerd en
krachtig. En met een redelijke geluidsinstallatie
is de muziek zo hard, dat hij bezit neemt van
mijn lichaam en mijn dans overneemt. Onnodig
te zeggen dat ik meestal geen idee heb wat ik
heb staan doen op de dansvloer, totdat ik het
op video terugzie (als er een video is
gemaakt).

Een andere reden waarom ik houd van
optreden op bruiloften is dat ik vaak het
voorrecht heb om deel uit te maken van een
geweldige line-up. In Egypte, waar de upperten huwelijken meer weghebben van concerten, deel ik bijna altijd de nacht met minstens
één megaster. En als mijn timing goed is, kan
ik ze zien optreden. Tot nu toe heb ik de eer
gehad te dansen bij dezelfde gelegenheid als
Dina, Saad Il-Soghayar, Emad Baroor,
Mahmoud El-Leithy, Hakim, Amina, Bussy,
Baha Sultan, Samir Sabry en Higazi Mit'al.
Mijn favorieten zijn altijd de shaabi zangers,
zoals Saad en Baroor, omdat ze een cohort
van jonge mannelijke dansers meebrengen om
de menigte op te peppen. Ik ben ook door
enkele beroemdheden en politieke hoogwaardigheidsbekleders ingehuurd om te dansen,
onder wie actrice Ghada Abd-Il-Razik en
veldmaarschalk Tantawi (voordat hij ontslag
nam). Dat op zich maakt het dansen op
bruiloften de moeite waard.

De kostuumwisselingen zijn ook geweldig. Ik
heb een prachtige kostuumcollectie (al zeg ik
het zelf) en ik vind het heerlijk om die te
showen. Meestal doe ik mijn entree stuk en
twee liedjes in een mooi tweedeling kostuum.
Dan doe ik een saïdi en shaabi cocktail in een
galabiyya. Dan volgt een Alexandrijnse sectie
in een korte jurk, en ik sluit mijn show af met
een baladi en tabla solo in een ander tweedelig
kostuum. Technisch gezien zou ik een labeesa

Zeffas zijn ook geweldig om naar te kijken
(maar niet om in op te treden). De zeffa is de
traditionele muzikale optocht waarmee de
huwelijksviering begint. Hij bestaat uit een
groep percussionisten met tabla’s vastgebonden op hun buik, en een paar jongens die
mizmar spelen, dat bijzondere instrument dat
je vaak hoort in saïdi muziek. De musici spelen
staand en zijn meestal gekleed in witte pakken
(al heb ik ook oranje gezien) en ze spelen
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ongeveer een half uur lang populaire liefdesliedjes bij de receptie van het hotel. Ze
mengen zich tussen de bruid, de bruidegom en
de gasten, maar gaan nooit de feestzaal
binnen. Soms hoppen er een of twee
vrouwelijke folkloristische dansers rond in
galabiyyas. Ze zijn bijna altijd erg jong,
ongeïnteresseerd en slecht opgeleid. Daarom
wordt het voor een buikdanseres van enige
faam als een grote fout beschouwd te dansen
in zeffas. Het heeft een laag aanzien omdat
het allemaal gaat om de muzikanten en de
gasten, niet om de danseres. En omdat de
zeffadanseres zal worden overschaduwd (en
vergeten) door de ster buikdanseres die later
op de avond een uur lang zal optreden.
Het is niet alleen de glitter en glamour die
maakt dat ik graag bruiloften doe. Er zit ook
een intellectuele component aan (zoals
meestal bij mij). Meer dan wat ook heeft
dansen op bruiloften mij een unieke toegang
gegeven tot de privéwereld van duizenden
Egyptenaren. Het is door bruiloften dat ik de
rijken en de armen heb gezien. Dat ik de
verslaafden heb gezien, de dealers, de
religieuzen, de pretentieuzen, de feestneuzen,
de moslims, de christenen. Hoe mensen feest
vieren onthult veel over hen zelf en hun status
in de maatschappij, en een heleboel andere
dingen.
Neem bijvoorbeeld rijke bruiloften. Families
met geld besteden gemiddeld honderdduizenden ponden aan het huwelijk van hun
kinderen. Dat komt omdat in Egypte de rijken
zelden een kans voorbij laten gaan om met
hun rijkdom te pronken. Het is alsof ze trots
zijn op zichzelf omdat ze succes hebben in een
land dat armoede kweekt, en de behoefte
voelen om dat iedereen in te wrijven. Als het
dan bruilofttijd is, huren rijke mensen voor de
gelegenheid 7-sterren hotels af of cateringzalen van militairen en huren minstens een
artiest, een zanger of een danser voor de
avond. Ze leven zich helemaal uit en gaan
soms zelfs een beetje te ver. Ik heb ooit
gedanst op een bruiloft in Alexandrië waar ik
een van twaalf artiesten was! Ik deelde het
podium die avond met shaabi zangers Saad,
Mahmoud El-Leithy, Bussy, Ragab en enkele
anderen, waaronder een andere buikdanseres.
Tegen de tijd dat het mijn beurt was om op te
treden, was de bruidegom zo stoned als een
garnaal en de bruid in tranen. Het was vijf uur
in de ochtend en ze was er begrijpelijkerwijs
ziek van een toeschouwer te zijn van wat
veranderd was in een circus.

Bij dat soort trouwerijen is het duidelijk dat hun
families meer geïnteresseerd zijn in een
openbare vertoning van hun rijkdom dan in het
vieren van het nieuwe samenleven van de
jonggehuwden.
Op rijke bruiloften is het ook vaak wat
moeilijker om mensen aan het dansen te
krijgen. Soms nemen mensen met geld
zichzelf een beetje te serieus. Vooral als ze
afkomstig zijn uit generaties van rijkdom. Het
laatste wat ze willen is worden betrapt bij het
doen van iets 'doms' en 'frivools' als dansen.
Het is niet altijd zo, maar vaak genoeg voor mij
om deze generalisatie te maken.
Dat wil niet zeggen dat alle rijke mensen
spelbedervers zijn. Sterker nog, er zijn
feestbeesten met geld. Meestal, maar niet
altijd, behoren deze mensen tot een nieuwere
laag van de Egyptische samenleving die veel
geld heeft, maar de achtergrond en de klasse
ontbeert van de traditionele upper class. Veel
van deze mensen zijn rijk geworden door
'onconventionele middelen', als je begrijpt wat
ik bedoel. Het resultaat is een laag in de
samenleving die steenrijk is, maar die wat
betreft gedrag meer gemeen heeft met de
lagere klassen. Met andere woorden, ze
feesten erop los. Van dit soort trouwerijen
geniet ik het meest. Ze hebben alle grandeur
van rijke bruiloften, maar de energie en de
gewoontes van de lagere klassen. Als ik dans
op deze bruiloften, voel ik de waardering van
het moment dat ik mijn voet op de dansvloer
zet tot aan de buiging aan het slot. En dan nog
wat. Vaak dansen er massa's mensen met mij
mee. Ze maken het onmogelijk voor mij om
een goede show neer te zetten, maar het is zo
leuk dat het eigenlijk niets uitmaakt. Het komt
erop neer dat we ons allemaal prima
amuseren.
Het wordt nog interessanter als ik gevraagd
word om bruiloften te doen in kapitale villa's.
Villa's in Egypte zijn het equivalent van de
'mansions' in de VS. Met al hun decadentie en
pracht vormen ze perfecte locaties voor
bruiloften. Ze hebben bijna altijd meerdere
etages, een lift, hectaren grond, en een
zwembad. En dan zijn er nog de duizenden
dollars in goud, porselein en andere
kostbaarheden die deze plaatsen sieren.
Hier krijg je van dichtbij een macroscopisch
beeld van de sociale lagen van de Egyptische
maatschappij, want deze villa's zijn zo groot
dat er fulltime medewerkers nodig zijn om ze te
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onderhouden. Het 'personeel', dat eigenlijk
meer een groep slaven is, bestaat altijd uit
ofwel echt arme Egyptenaren of anders uit
Soedanese of Filipijnse vrouwen. Ze wonen in
de villa's en werken als chauffeurs, koks, wassers, schoonmakers, babysitters, enzovoort. Er
is niets dat ze niet doen of niet kunnen doen.

Ik weet nog steeds niet wat ik hiervan moet
vinden. Aan de ene kant zorgen de 'villalords'
voor werk en huisvesting voor deze mensen.
Dat is meer dan velen hebben in Egypte en
waarschijnlijk meer dan ze hadden in hun
thuisland. Aan de andere kant zijn ze eigenlijk
een soort lijfeigenen. Zien hoe deze mensen
worden rond gecommandeerd irriteert me.
Maar over het algemeen behandelen de
bedienden mij altijd met het grootste respect
en kunnen ze zich nauwelijks inhouden als ik
begin te dansen. Vaak zijn het de bedienden
die ululeren en erop losdansen, terwijl alle
anderen te pretentieus zijn om zich te laten
gaan en plezier te hebben.

Interessante waarnemingen
Egypte's rigide klassenstructuur is niet het
enige wat je kunt zien op villabruiloften. Ik heb
ook nogal wat van 's lands maatschappelijke
kwalen van dichtbij gezien. Zoals druggebruik
en prostitutie. Mensen kunnen hiermee niet
wegkomen in hotels, maar ze zijn vrij om ervan
te genieten in de privacy van hun eigen huizen.
Dit is vaker het geval met die nieuwere klassen
van 'ontraditioneel rijke' mensen. De drugs zijn
meestal vrij duidelijk te zien. De prostitutie is
echter wat minder opvallend. Maar je kunt het
min of meer zien aan de aanwezigheid van
vrouwen uit de Golf, die ongepast gekleed zijn
en overdreven opgemaakt voor een bruiloft
waar dan ook, laat staan in Egypte. Ik oordeel
trouwens niet, ik verwonder me alleen.
Prostitutie bestaat overal. Je verwacht het
alleen niet te vinden op een bruiloft.

Het zijn niet alleen de vrouwen uit de Golf die
zich provocerend kleden. Geloof het of niet,
veel Egyptische ouders kleden hun kleine
meisjes ook op die manier. Ik maak geen
grapje. De kinderbescherming zou een
dagtaak hebben aan het arresteren van alle
ouders die hun tienjarige meisjes kleden als
hoeren en opmaken als clowns. Ik heb het
over super korte en strakke zwarte cocktailjurken, pumps en veel felgekleurde make-up.
Het soort dingen waarvan geen meisje zou
horen dromen het te dragen tot ze achttien is.
Dit zou me overal ergeren, maar hier stoort het
me vooral als je bedenkt hoe religieus mensen
pretenderen te zijn. Of ze hullen hun meisjes
met zes jaar in sluiers, of ze kleden ze als
sletten. Beide zijn uitbuiting en beide moeten
worden vermeden. Vooral sinds de Egyptische
regering pedofilie heeft gelegaliseerd.
Wat nog interessanter voor mij is dan de
manier waarop vrouwen zich kleden op
bruiloften, is wat mannen erover zeggen. Niet
zomaar mannen, maar lagere en de
middenklasse mannen die toevallig op het
feestterrein zijn, maar geen deel uitmaken van
het feest, zoals obers, chauffeurs, agenten en
muzikanten. Je zou denken dat iemand de
aanblik van een goed uitziende, halfnaakte
vrouw zou waarderen, zeker in een maatschappij waarin vrouwen voortdurend hun
schoonheid verbergen voor het publieke oog.
Maar het tegendeel is over het algemeen waar.
Telkens als een sexy, schaars geklede vrouw
langs een groep mannen loopt, zeggen ze
dingen als, "dat is de reden dat onze
maatschappij corrupt is", of "als dat mijn vrouw
was, zou ik haar vermoorden". En dan
schudden afkeurend hun hoofden 'tisk-tisk'.

Straatbruiloften
Er is nog één ander type bruiloften waar ik als
danseres niet op mijn plaats ben: straatbruiloften. Straatbruiloften zijn voor mensen die te
arm zijn om een hotel of zelfs een Nijl cruise af
te huren voor de nacht. In plaats daarvan
huren ze van een dj, een rapper of zanger en
een aantal tafels en stoelen. Ze zetten alles op
in de straat waarin ze wonen, nodigen de hele
buurt uit en maken veel lawaai. De mensen
dragen vrijetijdskleding, alsof het een dag is
als alle andere, maar de bruid draagt nog
steeds een bruidsjurk en de bruidegom een
smoking. En al gaat er meestal veel hasj rond
op deze bruiloften, ze zijn toch leuk om bij te
wonen. Hier kun je voorbeelden van de beste
shaabi dansen zien. Echte shaabi met messen
en drugs. Ik woonde eens een van die
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bruiloften bij en filmde wat van het dansen. Die
video is te zien op mijn blog.
Er zijn een paar redenen waarom ik niet dans
op deze bruiloften. Ten eerste zou ik mijn
leven in de waagschaal stellen. Letterlijk.
Vooral deze dagen. De sloppenwijken van
Cairo kunnen zeer onveilig zijn voor gemiddelde Egyptenaren, laat staan halfnaakte
buitenlandse vrouwen die voor iedereen
zichtbaar dansen. De Egyptische danseressen
die op dit type bruiloften dansen moeten door
lijfwachten worden begeleid van en naar het
podium. En ze zijn sterk genoeg om ermee om
te gaan. Stel je een danseres voor van een
andere planeet!

De andere reden dat ik hier niet dans is dat
mijn professionele reputatie geruïneerd zou
worden. Hier draait het allemaal om prestige,
over dansen in aanstellerig 5-sterren locaties.
Zodra bekend wordt dat je danst op
straatbruiloften, zul je nooit meer worden
ingehuurd om op betere plaatsen te dansen.
Toch ben ik één keer verleid tot het optreden
op een van deze bruiloften, zij het op een veel
grotere schaal. Een agent belde en vertelde
me dat ik werd gevraagd om te dansen op een
bruiloft in Alexandrië. De beloning was goed,
dus ik zei ja. Ik ging erheen met mijn manager
en de agent, die ons reed. Toen we daar
aankwamen, beseften we dat het eigenlijk een
enorme straatbruiloft was, omsloten door doek
om het eruit te laten zien als een tent. Er
speelde een lokale band, die zeer goed was,
en de menigte, bestaande uit veelal jonge
jongens, was wild. Mijn manager flipte en wilde
niet dat ik zou dansen. Maar omdat geen eigen
vervoer hadden, waren we overgeleverd aan
de genade van de agent, die duidelijk maakte
dat als ik niet zou dansen, hij niet zou betalen,
noch ons mee terugnemen naar huis. Dus ik
danste. Twee steroidengevulde lijfwachten
escorteerden mij vanuit de kleedkamer naar

het podium. Ze bleven zelfs de hele tijd bij me
op het podium staan om er zeker van te zijn
dat geen van de jonge kerels iets stoms zou
doen. Het was de meest ongemakkelijke,
surrealistische ervaring die ik als danseres heb
gehad. En toen, alsof ik nog niet genoeg was
geshaabied, begon een groep mannen met
hun wapens in de lucht te schieten! Dit is een
gangbare praktijk bij straatbruiloften, maar
laten we zeggen dat het me heeft overrompeld.
Ik bevroor en wist niet of ik moest bukken of
rennen of schreeuwen. Intussen was de band
nog steeds aan het spelen. Dat stelde me op
mijn gemak, dus ik bleef dansen.

De jonggehuwden
Ik realiseer me dat ik een heel artikel over
bruiloften geschreven heb zonder ook maar
iets te zeggen over het bruidspaar. Als
danseres heb ik een streng zelfopgelegd
beleid over hoe ik met hen omga. Het bestaat
in hoofdzaak uit het aandacht geven aan de
bruid en het volkomen negeren van de
bruidegom; ik kijk niet eens naar hem. Dat doe
ik, omdat ik uit ervaring heb geleerd dat
Egyptische vrouwen erg bezitterig en soms
waanzinnig jaloers kunnen zijn als het om hun
mannen gaat. Dat verandert niet op de
trouwdag. Sterker nog, het is waarschijnlijk nog
erger. Terwijl honderden schaars geklede
vrouwen rondparaderen op het terrein, is zij
meestal gesluierd en draagt een wit polyester
overhemd met lange mouwen onder haar sexy
trouwjurk. Dan is er ook nog de buikdanseres,
die, als ze populair is in het bruiloft circuit,
waarschijnlijk de moeite van het bekijken
waard is.

Het laatste wat ik wil is dat de bruid mij haat op
haar trouwdag, dus ik vermijd contact - oog en
fysiek - met de bruidegom. Soms blijkt het
onnodig te zijn. Sommige bruiden dwingen hun
bruidegoms zelfs met me dansen. Andere
keren is het niet alleen noodzakelijk om de
bruidegom te negeren, maar is zelfs dat niet
voldoende. Ik kon op twintig mijl afstand van
hem dansen en dan nog was de bruid boos op
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mijn aanwezigheid. Als dat gebeurt, kan ik
niets anders doen dan doorgaan met mijn
voorstelling. Soms waarschuwt de organisatie
mij van tevoren om niet aan het echtpaar te
vragen om te dansen. Soms vertellen ze me
om het tegenovergestelde te doen. Bijna altijd
willen de jonggehuwden dat ik precies het
tegenovergestelde doe van wat de managers
zeggen.
Zelfs de meest afstandelijke bruid, die fronst
en gromt, brengt me niet van mijn stuk. In
plaats daarvan, zet zij me aan het denken. Ik
weet hoe stressvol het huwelijk en bruiloften
kunnen zijn voor mensen overal in de wereld.
Het is waarschijnlijk tien keer erger in Egypte.
Je moet begrijpen dat er hier grote druk staat
op de huwelijksnacht. Niet alleen wordt de
bruid geacht een maagd te zijn, maar ze wordt
verwacht diezelfde avond haar eerste seksuele
ervaring ooit te hebben. Daarom noemen ze
de huwelijksnacht leilat il-dukhla, dat zoveel
betekent als 'entreenacht' of dukhla 'entree' in
het kort. Als ze echt een maagd is, is ze bang.
Als ze geen maagd is en niemand weet het,
dan is ze waarschijnlijk nog banger. Maar er
zijn uitzonderingen. Ik heb een paar bruiloften
gedaan waar de bruid koel en ontspannen
leek. Ik weet niet zeker of dat een indicatie is
dat ze, weet je, ervaren is. Het kan heel goed
betekenen dat ze geniet van het moment. Zo

ga ik het paar analyseren op basis van hoe
zenuwachtig ze eruit zien op de bruiloft, terwijl
ik intussen blijf dansen, lachen en plezier
maken.

Tot slot
Helaas is er momenteel helemaal geen
buikdans in Egypte. De mensen hebben wel
wat anders aan hun hoofd. Het hele land is tot
stilstand gekomen, weinig mensen hebben
werk en er is geen toerisme. Vandaar dat het
voor mij geen zin had om na mijn verblijf in de
VS tijdens ramadan weer terug te gaan naar
Cairo.
Intussen kan ik niet slapen, ben ik mijn eetlust
kwijt en zie ik eruit als een zombie. Ik ben op
van de zenuwen van zorg om mijn vrienden en
geliefden in Egypte. Ik heb geen idee welke
richting mijn leven zal nemen in de nabije
toekomst en ik vind dat zeer verontrustend.
Lesgeven is een tijdelijke afleiding. Maar zodra
de les voorbij is, ga ik weer het internet op om
te zien hoe veel meer mensen zijn gestorven,
hoeveel meer kerken verbrand, hoeveel meer
christenen en politiemannen gedood. En hoe
lang het zal duren voordat ik voor mezelf kan
verantwoorden terug te gaan.
Luna of Caïro
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n Saïdi stokdans en stokkenspel m
De vier mannen in galabia dansen precies gelijk. Ze zwaaien hun stokken behendig om zich
heen zonder iets te raken in het volle restaurant. Ze stralen kracht uit, zijn zeer goed geaard en
spelen met hun balans. Ik ben gegrepen door hun mannelijke elegantie. Het is de eerste keer
dat ik stokdans zie in het land van herkomst: Egypte. Wat ik hier zie lijkt in niets op de flauwe
stokdansjes die ik in Europa heb gezien. Dit is echt!
door de lucht. Het is heel oud en hoort bij de
geschiedenis van Egypte. Het is typisch van
hier en komt nergens anders voor. De wortels
liggen in het oude Thebe. Ik ben meester
leraar en heb een kaart van Kasr Sakaffa".
Kasr Sakaffa is letterlijk gebouw van de
artiesten. Het is een gebouw in Luxor waar
vergunningen worden afgegeven aan artiesten.

Is tahtib om te vechten of is het spel?

Saïdi stokdans is de theaterversie van het
saïdi stokspel. Het is een vast onderdeel van
elk zichzelf respecterend folkloregezelschap in
Egypte. Uitgevoerd in de traditionele dubbele
dansgalabia’s is het prachtig en indrukwekkend. De danspassen gaan over balans en
kracht. De stok is daarin een verlengde van het
lichaam en vergroot de ruimte die je inneemt.
De muziek die erbij hoort heet saïdi en het
gevoel kun je beschrijven in woorden als rust,
kracht, respect en aarding. Dit gevoel vindt zijn
oorsprong in het saïdi stok spel ofwel tahtib
genoemd.
Tahtib is een Egyptische gevechtskunst. Twee
mannen die duelleren met een stok op de
klanken van mizmarmuziek. De bron ligt in
Zuid Egypte: het gebied van Sohag tot Aswan.
Dit is het land van de saïdi en dit is het land
van tahtib, ook wel stokkenspel of simpelweg
‘de stokken’ genoemd. De traditie gaat terug
tot de faraonische tijd. Afbeeldingen van
stokkenspel zijn te zien op de muren van
Medinet Habu tempel, Karnak en in de graven
van Assasif. De traditie is springlevend, ontdek
ik wanneer ik ‘de stokken’ zie op de oevers van
de Nijl. Het is een fascinerend spel. Ik ontmoet
de meester en maak een afspraak. Hieronder
een verslag van het interview wat ik met hem
heb. Zijn naam: Abdel Ghani Obeid, meester
en leraar tahtib in Luxor.

Hoe heeft u het geleerd?
"Het is een gave van God. Ik ben zijn student.
Nu ben ik meester en is het mijn taak om
anderen te onderwijzen. Het komt van God,

"Je mag het gebruiken waarvoor je wilt.
Tegenwoordig is het een spel. Vroeger vielen
er wel eens doden als men buiten de regio
speelde. Nu niet meer. Het is een belangrijk
spel. We nodigen elkaar uit om
vriendschappelijk te spelen".

Wanneer wordt er gespeeld?
"Bij de moulids of privé feesten". Een moulid is
een festival ter ere van een heilige. Het is een
kleurrijke mengeling van religie en vermaak,
een beetje vergelijkbaar met een kermis. "Bij
de moulids wordt tahtib altijd gecombineerd
met paardenraces. Voor ieder wat hij wil,
sommigen kiezen voor het paard, anderen
voor de stok".

Hoe verloopt een toernooi?
"Een toernooi is ongeveer van vier uur 's
middags tot één uur 's nachts. Er is pauze van
de eerste tot de tweede bidtijd, respectievelijk
om zes uur en om half acht. Dit is om te rusten
en te bidden. Een toernooi opent en sluit met
recitaties uit de Koran. Dit doet de meester
leraar. Degene die opent moet ook sluiten. We
vragen om een veilige avond en bedanken
daarvoor. De meester leraar is aanwezig om
de wetten van het spel te beschermen en de
mensen die aanwezig zijn".

Tijdens het spel lijkt het alsof iedereen
scheidsrechter is. Wat zijn de regels?
"Iedereen let op en zorgt voor de regels. Als de
leraar erbij is, is hij de baas". Twee mannen
spelen tot de verdediging wordt gebroken.
Meteen zijn er twee nieuwe mannen die de
stokken overnemen. En zo gaat het maar door.
"Het is alleen voor mannen, vrouwen mogen
kijken en gelukkig zijn".
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Soms zie ik dat twee mannen gestopt
worden midden in hun spel; waarom is
dat?
"Dan raken ze te veel betrokken in het spel.
Hun geest en emotie gaan met hen op de loop.
We grijpen in voordat ze elkaar verwonden.
Het is een spel, geen gevecht. De leraar praat
met degene die fout is. Als de persoon deze
fout twee, drie keer maakt mag hij die dag niet
meer spelen".

Waarom wordt er muziek gespeeld bij het
spel?
"Om het een feest te laten zijn. Om de
beweging blij te maken. Om te onderstrepen
dat het een feest is en geen gevecht. We
spelen en dansen tegelijk. Spelen voor jezelf
en dansen om de mensen blij te maken".

Horen er bepaalde liedjes bij het spel?
"De mizmar improviseert en laat zich daarbij
leiden door de stokvechter. Hij probeert het
beste uit hem te halen en ondersteunt zijn
eigenheid zoals hij dat ook zou doen bij een
zanger. De muzikant helpt de stokvechter om
naar buiten te brengen wat in hem zit. Dit is het
mysterie en de kracht van live muziek". En
inderdaad: na het zien van vele duels kan ik
genieten van de persoonlijkheid in iemands
spel. Vooral oudere mannen zijn interessant

om naar te kijken. Het is als een dans.

Van wat voor materiaal is de stok?
"De stok, el asaya in het Arabisch, wordt
gemaakt van een harde houtsoort of bamboe.
Gemiddeld 160 cm lang. Tahtib komt van het
Arabische woord hatab, wat ‘tak’ betekent".

Wat is de belangrijkste les die u leert aan
jonge leerlingen?
"Ik leer iemand hoe hij zichzelf moet
respecteren. Dat is het belangrijkste. Eerst
moet je leren een aardig persoon te zijn. Dit is
religieus. De basis van het stokspel is respect
voor jezelf en de ander, respectvol te zijn.
Jongeren respecteren ouderen. Ouderen
hebben hun eigen verantwoordelijkheid".

Leert u hoe ze moeten verdedigen of hoe ze
moeten aanvallen?
"Ik leer ze hoe ze zichzelf moeten beschermen. Als je iemand leert om aan te vallen dan
leer je hem het verkeerde gedrag aan".
Abdel Ghani nodigt me uit om in zijn huis te
komen kijken naar de vele onderscheidingen
die hij heeft. Als hij wegloopt zie ik een tanige
man van rond de zestig. Hij loopt waardig,
rustig en kaarsrecht. Hij straalt kracht uit. In
alles is hij tahtib.
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De eerste instructie van de les was: je
verdedigt je, dat is het enige wat je doet.
Waarop een jongen vroeg: “Als iedereen zich
verdedigt en niemand aanvalt, hoef je toch niet
te verdedigen?” Een goede vraag… In de loop
van de les kwam het antwoord. Na de opening
en begroeting blijkt dat het spel zich vanzelf
ontwikkelt. De gaten in de verdediging nodigen
uit tot aanvallen. Vanwege de niet-slaan-regel
en de discipline van de tegenspeler worden
deze gaten alleen ‘aangewezen’.

Nawoord
Gisteren gaf ik een les tahtib aan een groep
jongens van 12 jaar oud. Wonderlijk hoe ze
meteen gegrepen waren door de stok en het
spel. Geen moment van wanorde, ik kreeg ze
zelfs aan het dansen. Spelen met een stok is
iets archaïsch dat aansluit bij hun ontluikende
mannelijkheid. De belangrijkste regel van
Abdel Ghani: respecteer jezelf, kreeg deze
middag voor mij een diepere betekenis.

Verdediging is grenzen aangeven. Wie
duidelijk grenzen aangeeft staat sterker in zijn
schoenen dan wie angstvallig verdedigt. Het is
leuk om je grenzen aan te geven. Het is een
spel, een dans. Dat zie je gebeuren bij de
verschillende passen en technieken. Een wonderlijke mengeling van dans en duel. Kijk naar
het stokkenspel vanuit deze optiek en aanvallen en verdedigen krijgen een andere betekenis. Het is typisch Egyptische spiritualiteit.
Marieke van Beek
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n Vrijheid, onafhankelijkheid en verbondenheid m
Toen Peter Verzijl al een tijdje bezig was met buikdans, merkte hij dat nogal wat danseressen
gefascineerd waren door zigeuners en zigeunerdans. Hij besloot aan een aantal danseressen
van wie hij weet dat ze deze passie hebben, te vragen hoe hun fascinatie vorm heeft gekregen.

Waar komt jouw fascinatie vandaan?
Sabouschka Zoumouroda: Zover ik terug kan
denken had ik die fascinatie voor zigeuners al.
Zigeunerdans leerde ik pas veel later kennen.
Als kind was mijn favoriete tv-serie ‘’Arpad de
zigeuner”, die wilde ik nooit missen. Op de
basisschool droomde ik ervan om met een
zigeunerachtige jongen uit de klas te gaan
trouwen. Later leerde ik veel talen spreken,
omdat ik wist dat zigeuners veel talen spreken.
Ik voelde me altijd heel gipsy verbonden met
de natuur. Ik kleedde me als zodanig en had
vrienden die hun brood verdienden als straatmuzikant en van stad naar stad trokken. Dat
was in Duitsland en Zwitserland gemakkelijker
dan hier. Ik zong en ik trommelde en danste
wild en vrij. Zodra ik met buikdans was
begonnen, ging ik ook op straat dansen en
hoewel ik toen niet bewust bezig was met
zigeunerdans, was ik wel bezig met het
levensgevoel ervan.
Yazila: De vrijheid, de natuurlijkheid van leven
spreekt mij aan. Zigeuners beheersen de kunst
van het doorgronden van de essentie en ziel
van de dans en de muziek. Opgegroeid in een
kunstenaarsfamilie heb ik mij altijd een ’vrije
geest' gevoeld. Je ontdoen van burgerlijkheid
en beperkingen werken bevrijdend. Dicht bij
jezelf blijven, zijn wie je bent. Dat hangt nauw
samen met de associaties die ik heb met
zigeuners.
Lady Moonlight: Op mijn twaalfde kreeg ik een
lp met zigeunermuziek en ik was meteen
verkocht. Misschien komt de fascinatie wel
door mijn grootouders. Mijn grootvader was
boer, maar hij droomde ervan om met de
zigeuners weg te trekken in een woonwagen
en hij leerde zijn paarden liever dansen dan
dat hij ze liet werken. Vroeger werkte er een
zigeunerin op de boerderij waar mijn moeder
opgroeide en ze vertelde daar wel over. Mijn
man René en ik ontmoetten in Griekenland
regelmatig in tenten wonende zigeuners. Ze
waren erg vriendelijk en goedlachs. Het was
daar erg gezellig en ik zag daar voor het eerst
buikdans. De dans van een zigeunermeisje op
jerrycanmuziek vond ik overdonderend mooi,
vooral door de glans die van binnenuit van
haar uitstraalde.
Shaia: Mijn fascinatie komt al vanuit mijn
vroegste jeugd. Toen ik klein was gingen we

ieder jaar op vakantie naar Ierland en trokken
met de huifkar door het land. Mijn ouders
hadden lp’s met zigeunermuziek en op de
lagere school maakte ik mijn eerste werkstuk
over zigeuners. Ik was me dan ook vroeg
bewust van de problemen waar zigeuners mee
te maken hebben en heb door mijn omgang
met de Roma een ander beeld dan de meeste
mensen. Vrijheid, verbondenheid en onafhankelijkheid, wat zo vaak wordt geassocieerd met
zigeuners, geldt maar voor een handje vol van
hen. Het geldt voor de artiesten en diegenen
die kansen kregen door onderwijs. De meesten
zullen geboren worden en sterven in hetzelfde
dorp zonder er ooit uit te komen en zitten juist
daarom veel meer gevangen dan wij ons ooit
kunnen voorstellen.

Wat roept het begrip ‘zigeuner’ bij je op?
Waar staat het begrip voor jou voor?
Sabouschka Zoumouroda: Het begrip zigeuner
roept een romantisch beeld van vrijheid,
onafhankelijkheid en temperament in me op.
Zijn eigen wilde natuur leven in verbondenheid
met de natuur en met anderen om je heen die
ook hun eigen wilde natuur leven. Er is
intensiteit en kleur, muziek en dans. En er is
improvisatie, al wordt het zo niet benoemd.
Yazila: Een vrije geest hebben, verbondenheid
met de natuur en elkaar, leven vanuit het hart.
Lady Moonlight: Passie, vrijheid, emotie,
schoonheid, onthechting, natuur. Maar ook
geluk ervaren tijdens het dansen. Eerst is daar
de aanraking met het innerlijke geluk dat in
beweging wordt gezet door de muziek.

Hoe vertaal je dit in je dans?
Sabouschka Zoumouroda: Hoewel ik tijdens
verschillende ontwikkelingsfases in mijn dans
steeds weer bewust de beperking opzoek, blijft
de vrijheid zegevieren. Ik ben begonnen met
dans om uiting te geven aan mijn eigen wilde
natuur. Tijdens leerprocessen ben ik deze
essentie soms eventjes kwijtgeraakt. Ook ging
ik deze wildheid en vrijheid van expressie
steeds weer hervinden. Dit is waar ik voor leef
en wat ik wil creëren, wil zien en voelen. Ooit
was het mijn vertrekpunt, nu is het mijn levensweg geworden. Ik wil dansen met dezelfde
passie en overgave als een zigeuner. Dat wil ik
ook doorgeven, want dat kunnen wij allemaal.
We moeten alleen andere mogelijkheden
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scheppen omdat het samen delen van muziek
en dans niet in onze cultuur verankerd is.
Yazila: Ik vertaal het door op een natuurlijke
manier te bewegen. Het hoeft niet altijd mooi of
perfect te zijn. Dat is het leven ook niet. Het is
ook het tegenovergestelde van overgechoreografeerde en steriele dans: momenten van
improvisatie, beleving, het gevoel laten
spreken, dansen van binnenuit, bezielde dans
en geen gespeeld drama.
Lady Moonlight: Je omringen met kleur en
leven vanuit het gevoel het leven voluit te
willen leven en de drang uitdrukking te geven
aan de overweldigende indrukken van het
bestaan waarin status en zekerheid
ondergeschikt zijn.

Hoe ziet de verbondenheid tussen
zigeunerdans en buikdans er voor jou uit?
Sabouschka Zoumouroda: Mij gaat het niet om
de vorm maar om de inhoud. De verbondenheid van zigeuners uit zich in het luisteren en
kijken naar elkaar tijdens het muziek maken en
het dansen. Buikdans is mijn vorm geworden
in hoe ik mij nu uit. De vrijheid en wildheid die
ik in me voel, dát levensgevoel wil ik uiten in
mijn dans. Het interesseert me op dit moment
niet of ik zigeunerdans dans of iets anders.
Uiteindelijk dans ik altijd mijn eigen dans.
Yazila: Goede fusie kenmerkt zich door beheersing van beide stijlen van dans en muziek
met behoud van de essentie. Met een goede
smaak en interpretatie door de danser(es).
Dan is er ontwikkeling en vernieuwing en anders wordt het kitsch en verliest het zijn kracht.
Zomaar een muziekstuk opvullen met wat
pasjes slaat nergens op. Het openstaan voor
creativiteit en vernieuwing, maar wel binnen de
oude tradities van beide dansvormen is iets
wat mij aanstaat.
Lady Moonlight: Zigeuners beoefenen allerlei
vormen en stijlen van buikdans, onafhankelijk
van het land waar ze vertoeven. De slangendans uit Rajastan zou je een vorm van
buikdans kunnen noemen en één van de
belangrijkste wortels van de huidige
oriëntaalse dans.
Shaia: De grens tussen zigeunerdans en
buikdans is grillig en dun, maar moet niet door
ons bepaald worden maar door de Roma zelf.
Laat de integratie van de verschillende dansen muziekstijlen over aan de zigeuners. Pas
als zij de integratie zelf hebben gedaan, zijn wij
aan de beurt daar iets mee te doen. Dit is een
volk wat al zo weinig heeft. Laten wij hen dan

in ieder geval hun muziek- en dansbeleving
laten behouden en dan eens kijken of zij dat
met ons willen delen. De Nederlandse danswereld heeft geen idee wat een zigeuner is en er
zijn danseressen die compleet hun eigen gang
gaan zonder ook maar een klein beetje rekening te houden met tradities, stijlen of ritmes.
Een zigeuner is flexibel, neemt dans over van
het gastland, integreert, maar dat wil niet zeggen dat je volkomen je eigen gang kunt gaan.
Ik vind het prima als je een geheel andere
draai geeft aan de dans, maar noem het dan
geen zigeunerdans of Roma-dans; geef het
een totaal andere naam en zeg hooguit dat je
geïnspireerd bent door de muziek.

Beoefen je 'echte' zigeunerdans?
Sabouschka Zoumouroda: Ik beoefen Egyptische Ghawazeedans. Maar ik moet zeggen
dat daar op dit moment niet meer mijn grote
passie ligt. Ik zat 'on and off' een aantal jaren
op flamencoles. Toen ik de laatste keer weer
stopte had ik het gevoel dat ik het begin ervan
eindelijk te pakken had. Daarmee bedoel ik dat
ik bij het vrij dansen op een feest bij de klanken van flamencomuziek vanzelf zo begon te
dansen. Nu drie jaar later vroeg een leerling
me om een cross-over met flamenco te maken
op Spaanse muziek. Ik maak er een pilot van
om met mijn gevorderden-groepen een
fantasiedans flamenco-oriëntaals in te
studeren. Plots zie ik in iedereen dan deze
trots, kracht en wildheid. Heerlijk!
Yazila: Ik heb lessen gevolgd in zigeunerdans
uit verschillende culturen: Balkan, India, Turkije
en Spanje. Ik blijf zo dicht mogelijk bij de bron
en respecteer de stijlen.
Lady Moonlight: Sommige tradities heb ik diepgaand bestudeerd, waaronder de Ghawazeedans in Luxor, Hongaars, Roemeens en
Servisch bij Elsa en Gusztav Balazs. Soms
doe ik iets in zigeunersfeer met inleving en
fantasie in de lessen. Tijdens optredens doe ik
dat niet bewust maar de fascinatie werkt er
vast wel in door.

Conclusie
Het is duidelijk dat de opvattingen en gevoelens over zigeunerdans niet eensluidend zijn
en soms zelfs behoorlijk tegengesteld. Een
leuk opstapje om eens verder te vragen over
hoe het zit bij buikdans in het algemeen,
bijvoorbeeld: bijten de romantische fantasiebeelden de werkelijkheid? Is dat erg? Mogen
ontwikkelingen in de dans alle kanten uitgaan?
Of juist niet?
Peter Verzijl
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n Tweede Beginner’s Guide to Bellydance m
Voor wie wil experimenteren met tribal en fusion, maar geen tijd heeft om zelf op zoek te gaan
naar muziek is er nu een tweede "Beginner’s Guide" op de markt. Nu met relatief veel Balkanen zigeunermuziek. Deze drie cd's zijn samengesteld door Ava Fleming en Samantha Emanuel.
label van Fat Chance Belly Dance. Verrassend
is, voor mij althans, dat de tribal wereld blijkbaar de klezmermuziek heeft ontdekt, hoewel
het nummer Kolo Beli Luk van Amsterdam
Klezmer Band mij meer doet denken aan de
volkdansmuziek waar ik vroeger op heb
gedanst. Hetzelfde geldt voor Mahalageasca
van Mahala Rai Banda Vs. Shantel.

Op de cd "Ava Fleming presents Oriental
Bellydance" vinden we een rijke mix van
buikdansnummers van het type waar de
Bellydance Superstars bekend mee zijn
geworden: goed dansbare niet al te complexe
muziek, zoals Pharoah van Eat Static en
Magroura van Wael Kfoury en het bekendere
Mashaal van Mokhtar Al Said. Daarmee is een
mooi optreden te vullen. Meer klassieke
klanken horen we onder andere met Rakset
Wadiyyan en Rakset Mizmar, ook van Mokhtar
Al Said, Andah Aleik door de groep Ourjouan
en Crying Angels van de Libanese Said Mrad.
Een drumsolo zit er ook tussen en een 'echt'
duizend-en-één nacht nummer: Cleopatra In
New York. In totaal 73 minuten gevarieerde
buikdansmuziek. Helaas wordt één nummer
vrij plotseling afgebroken. Jammer, want op de
cd was best ruimte geweest om het nummer
ietsje verder te laten doorlopen.
De tweede cd "Samantha Emanuel presents
Improvisational Tribal Style" valt een beetje
tegen. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar
ook wat betreft de duur: maar 42 minuten. En
dat terwijl er twee nummers opstaan die al zo
bekend zijn in het populaire circuit, dat je ze
als danseres eigenlijk met goed fatsoen niet
meer kunt gebruiken: Romano Chavo (bij ons
vooral bekend onder de titel Zigeunerjunge) en
Que Dolor.
De cd begint met het psychedelische Tried by
Five over Four van Tim Barsky. Een vertrouwd
geluid, hoewel ik het zelf erg lelijk vind, van het

Ook deze cd bevat een mooie drumsolo (ook
van FCBD). De overige vijf nummers zullen
zeker interessant zijn voor liefhebbers van
Balkan- en zigeunermuziek, zoals Pana Cand
Nu Te Iubeam van Fanfare Ciocarlia Feat.
Mitsuo en Teknochek Collision van Slavic Soul
Party! De andere nummers gaan door het
eentonige ritme erg snel vervelen. Wat dat
betreft is het misschien toch niet zo heel erg
dat deze cd zo kort is.
De cd "Samantha Emanuel & Phil Meadley
presents Tribal Fusion" is met 55 minuten weer
goed gevuld met een mooie, gevarieerde collectie muziek waar tribal-fusion danseressen
volop mee kunnen experimenteren. Ook hier
weer hier en daar klezmer en zigeunerklanken.
De cd begint meteen goed met Vardo van
Beats Antique. De andere dertien nummers
zijn getiteld: Eyesdown, One Flute Rhythm,
Harmony, Cup Of Brown Joy, Modern Dayz
Slavery, The Marvelous Barastro, Mozzarella,
Bumping & Grinding, Lieberman Husidl, Feed
The Muse, I Love The Sea, Joy Fu Fritters en
Dawn.
Voor wie de piepkleine lettertjes van het
begeleidende boekje kan lezen, geven Ava en
Samantha bij veel nummers ook achtergrondinformatie of tips over hoe je de muziek zou
kunnen gebruiken.
Bij elkaar krijg je met deze "Beginner’s Guide
to Bellydance: Oriental and Tribal Fusion"
(NSBOX086) dus 171 minuten buikdansmuziek,
die mij trouwens niet echt geschikt lijkt voor
echte beginners. Bij Bol.com kost hij nog geen
€12. Je vindt hem als je zoekt met "Beginner's
Guide To Belly" (zonder ‘dance’). Daar kun je
clipjes luisteren van de nummers, die je elders
op internet desgewenst ook los kunt kopen.
Judith Scheepstra
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n Chronos en Kairos in de dans m
In de uitzending NTR-academie van 1 augustus 2013 behandelt filosofe Joke Hermsen de
beleving van tijd door aandacht te besteden aan twee figuren uit de Griekse mythologie:
Chronos en Kairos. Dat bracht Peter Verzijl op het idee dit te verbinden met de dans.
Je hebt vele manieren om dans te ervaren:
volgt de danseres de muziek of juist niet? Hoe
doet ze dat? Danst ze een choreografie,
improviseert ze of wisselt ze beide af? Welke
stijl danst ze? Is het een fantasiedans?
Spreekt het je aan of juist niet? Dit rijtje van
verschillende manieren van het ervaren van
dans kan uiteraard nog veel langer gemaakt
worden.
Vaak zul je komen tot een oordeel: mooi of niet
mooi, of niet zo erg mooi, boeiend, knap gedaan, spannend, saai, etc. En wanneer is iets
goed? Daar kunnen we lang over discussiëren.
Vaak kom je dan tot criteria die, hoe waar ze
misschien ook zijn, bepaalde essenties in de
dans niet raken.
Een andere manier om dans te ervaren is
volgens het begrip tijd. En dan beland ik bij de
Griekse mythologie en in het bijzonder bij
Chronos en Kairos. Je raakt dan aan zaken die
als het ware 'achter' de dans liggen of wellicht
de dans overstijgen en de dans 'magisch'
maken.

vluchtigheid van het leven. Het begrip
meetbare tijd kennen wij in onze westerse
wereld maar al te goed: een dag duurt 24 uur,
je geeft een workshop van vier uur, ons leven
is in meetbare tijd eindig, je optreden moet
minstens een kwartier duren vindt de
opdrachtgever, enzovoort.
Kairos is de personificatie van de tijd in de
vorm van de gelegenheid of het moment. In de
Griekse mythologie is hij het jongste goddelijke
kind van de oppergod Zeus. Hij wordt
afgebeeld als een jonge man, die kaal is maar
één lange haarlok heeft. Hij is naast jong ook
mooi en dit symboliseert dat er altijd weer een
nieuwe gelegenheid is die schoonheid kan
voortbrengen. De vleugels die hij draagt staan
voor de ongrijpbaarheid van het goddelijke
moment. Kairos staat niet voor meetbare tijd
want dat goddelijke moment is geen moment in
de 'chronologische' zin van het woord, maar
het geeft eerder een soort tijdloosheid aan.
Terug naar de dans. Ik heb voorstellingen
gezien waarbij ik regelmatig dacht: hoe lang
duurt het nog want het boeit me niet, of erger
nog: wanneer is ze nu eindelijk klaar... Dat kon
zijn bij een optreden van een half uur (in
Duitsland geen uitzondering) maar ook bij
optredens van vijf minuten.
Eén ding was zeker: hier had Chronos de
regie, want er was letterlijk sprake van
afgebakende tijd en die werd door mij bijna
afgeteld naar het moment wanneer het
optreden klaar zou zijn.

Chronos door Ignaz Günther

En dit hoeft absoluut niet tijdens leerlingenvoorstellingen te zijn: regelmatig was hier een
internationale ster aan het dansen. Het kan
best zijn dat de danseres in kwestie esthetisch
mooi danste, goed in de muziek zat en zich
keurig aan de theaterwetten hield. Maar ik
ervoer geen vervoering, geen meeslepen in of
een opgaan in het grote geheel dóór het
optreden van de danseres. Kairos was in geen
velden of wegen te bekennen.

Wie zijn Chronos en Kairos eigenlijk? Chronos
is de personificatie van de meetbare tijd, vaak
afgebeeld als oude man met een lange grijze
baard. Heel vaak heeft hij – symbolisch
genoeg - een zandloper in de hand en een
zeis. De vleugels van Chronos staan voor de

Ook heb ik optredens meegemaakt waarin ik
het besef van tijd kwijt raakte en ik absoluut
geen idee had hoe lang het optreden in
meetbare tijd had geduurd. Het optreden was
in feite één lang goddelijk 'moment' of kende
gedeeltes waarin er goddelijke momenten te
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ervaren waren. Dat kon bij het optreden van
een internationale ster zijn, maar ook bij een
minder ervaren danseres. In ieder geval kon zij
bij het publiek een gevoel teweegbrengen dat
verder gaat dan 'mooi of knap' dansen, en een
droom of een hypnotisch effect oproepen. En
of dat nu in vijf of tien minuten meetbare tijd
was? In de chronologische tijdsspanne die de
danseres gevuld heeft, had ze in ieder geval
Kairos laten spreken. Want je werd als het
ware geabsorbeerd en meegesleurd in
tijdloosheid.
Ik moest hier ineens weer aan denken toen ik
de bewuste uitzending met Joke Hermsen zag.
Want er is méér dan 'mooi of niet mooi' dansen
en er is méér dan je vijftien minuten vol maken.
Is er voor een kunstenaar een groter compliment mogelijk dan te horen dat iemand uit het
publiek ‘de tijd was vergeten’ tijdens je
optreden? Dan heb je iets toegevoegd dat de
regels van iedere esthetiek ontstijgt en heb je
zoals de Franse buikdanseres Cathérine
Ruillet zei: “het publiek verteerd omdat je ze
een deel van jou hebt laten zijn”. Dan heb je je
publiek een ervaring meegegeven die ze nooit
meer zullen vergeten, ook al heb je niet volgens Chronos gedanst, zoals je opdrachtgever
eiste die wilde dat je “minstens een kwartier”
zou dansen. En heb je dus écht goed gedanst.

L'Ange de la Justice (detail) door Francesco Salviati

Peter Verzijl
(Foto Chronos © Rufus46, foto Kairos © Oxxo)
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n Wereldreis in Hengelo m
Afgelopen juni heeft buikdansend Nederland kunnen genieten van een dansshow die zo
gevarieerd was als de vertellingen van duizend-en-één nacht zelf: Djinni of the Dance. Met dans
van over de hele wereld onder de waakzame ogen van de djinn van Aladdin. De voorstelling
werd geproduceerd door Sheila van het Oriëntaals Centrum in Hengelo. Fotograaf Ronnos was
erbij. Hier een kleine selectie van de vele plaatjes die hij daar schoot.

Foto’s © Ronnos
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n Agenda m
Taksim & Drumsolo
Start: Woensdag 4 september 2013 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 4 september 2013 om 22:00 uur
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei
65
Kosten: € 25
Website: www.buikdans.net
Amana Dance Theatre neemt je mee voor een
betoverende taksim, of solo-improvisatie. Elk
traditioneel instrument vraagt een specifiek dansant
antwoord. Ter afwisseling geven we ons over aan
het vuur van de drum: percussie-solo's brengen
energie en pit in je dans, een must voor
buikdanseressen.
Spaans Arabische Dans door Carmen
Start: Zondag 8 september 2013 om 12:30 uur
Einde: Zondag 8 september 2013 om 16:00 uur
Locatie: Laetana`s Bellydance World, Hoogstraat
105A 5615 PB Eindhoven
Kosten: € 37,50
Website: http://laetana.com

kan u kennismaken met het buikdansen. Dames die
graag hun vrouwelijkheid beleven door een sierlijke
danstechniek mogen zeker niet twijfelen om eens
langs te komen. Mogelijkheid tot inschrijven nieuwe
seizoen.
Meleya met Caroline
Start: Zondag 15 september 2013 om 12:30 uur
Einde: Zondag 15 september 2013 om 16:00 uur
Locatie: Laetana`s Bellydance World te Eindhoven
Kosten: € 37,50
Website: http://laetana.com
Lekker aan de gang met de meleya; een dans om je
heerlijk in uit te leven en je vrouwelijkheid ten volste
tentoon te spreiden. Caroline geeft je combinaties
zodat je veel kunt oefenen, wellicht is er tijd voor
een mini-choreografie waar je veel van je eigen
interpretatie in kwijt kunt. Heb je nog weinig ervaring
met de meleya; door de opbouw van de workshop
kun je met een gerust hart meedoen. Al wel wat
ervaring? Er is genoeg ruimte om de technieken en
vooral je uitstraling te verfijnen!
Body Mind Belly Dance

Een waaier mag niet ontbreken in de SpaansArabische dans. De waaier maakt lijnen nog mooier,
versterkt je expressie en kan de rol van danspartner
goed vervullen. In deze workshop leer je de waaier
te gebruiken in je dans met korte combinaties,
techniek- en improvisatieoefeningen.
Sahra Bellydance Festival
Start: Vrijdag 13 september 2013
Einde: Vrijdag 13 september 2013
Locatie: Brussels
Kosten: € 20
Website: http://users.telenet.be
Sahra Bellydance Festival Gala show, Competition,
Workshops, Bazar for information and reservation
please visit our site.
Buikdansen: gratis proefles bij Amar14 vzw,
Centrum voor Oriëntaalse Buikdans
Start: Zaterdag 14 september 2013 om 19:00 uur
Einde: Zaterdag 14 september 2013 om 19:30 uur
Locatie: Grotesteenweg 63, 2600 Berchem
Kosten: gratis
Website: www.dancemoon.be
Iedereen hartelijk welkom vanaf 15 min vóór
aanvang. Meira, de drijvende kracht achter Amar 14
vzw, geeft een gratis proefles in dansstudio Amar
14 in Berchem/Antwerpen. Op een leuke manier

Start: Woensdag 18 september 2013 om 19:30 uur
Einde: Woensdag 18 september 2013 om 21:30 uur
Locatie: Studio Stichting De Lichting,
Brouwersgracht 140 d (om de hoek van de
Noordermarkt en op loopafstand van Amsterdam cs)
Kosten: € 18,-Website: www.buikdanseressabouschka.nl
Studio Body Mind Belly Dance Zelfexpressie in dans
De enige plek in Nederland waar je buikdansen van
binnenuit leert. 4WomenOnly Sabouschka's
jaarcursus Buikdans kent een duidelijke opbouw: je
verkent aarde en vuur tijdens de eerste lesreeks
Sha'abi, de traditionele Egyptische folklore. Dan ga
je spelen met verfijning en finesse tijdens de tweede
reeks, waarin Baladi centraal staat. Al deze
aspecten komen samen in de laatste lesreeks:
tijdens de klassieke buikdans met haar elegante
vormen en sierlijke bewegingen breng jij een
sprookje uit duizend-en-een nacht tot leven.
Sabouschka's jaarcursus Buikdans vormt een
samenhangend geheel. Steeds benader je de
buikdans vanuit een andere invalshoek en kom je
dichter bij jezelf én het wezen van de buikdans.
Proefles is op 18 september 19.30-21.30 voor
beginners of 20.00-22.00 uur voor gevorderden. Het
middengedeelte van de les zijn de niveaus samen.
Kosten €18,- voor de proefles, wordt in mindering
gebracht bij inschrijving voor de cursus. 2e proefles
gratis, mits gelijk de week erop volgend genomen.
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Proefles buikdans
Start: Donderdag 19 september 2013 om 19:45 uur
Einde: Donderdag 19 september 2013 om 20:30 uur
Locatie: Spiegelszaal van het Rosenstock Huessy
Huis, Hagestraat 10, Haarlem
Kosten: € 18,-Website: www.buikdanseressabouschka.nl
Studio Body Mind Belly Dance. 4WomenOnly
Oriëntaalse dansexpressie gaat over de manier
waarop je buikdans leert. Je leert buikdansen
zonder spiegels aan de wand en je leert zo van
binnenuit te bewegen. Je wordt begeleid in
gestructureerde improvisaties en je leert je eigen
beweging neer te zetten. Daaraan voorafgaande
onderzoek je nieuwe bewegingen en bewegingskwaliteiten uit de buikdans en je krijgt handvaten
voor muziekinterpretatie aangeboden. Proefles op
19 september 19.45-20.30 voor beginners of 20.3021.30 uur voor gevorderden. Het middengedeelte
van de les zijn de niveaus samen. Kosten €18,- per
proefles - word in mindering gebracht bij inschrijving
voor de cursus- 2e proefles gratis, mits gelijk de
week erop volgend genomen.
Workshop zills en sluier met Sena
Start: Zondag 22 september 2013 om 11:00 uur
Einde: Zondag 22 september 2013 om 14:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Kooistee, Haring 2,
Hellevoetsluis
Kosten: € 32,50
Website: www.senadance.com
Deze combinatie is mogelijk en werd vroeger veel
gedaan. Er is een bepaalde handigheid voor nodig
maar in deze workshop leert Sena jullie de
handgrepen die nodig zijn om beide props te
kunnen gebruiken op een uiterst elegante manier.
Niveau: vanaf half gevorderd. Aanmelden per e-mail
senadance@upcmail.nl.
Workshop shaabi en baladi buikdans
Start: Zondag 22 september 2013 om 12:30 uur
Einde: Zondag 22 september 2013 om 18:00 uur
Locatie: Utrecht
Kosten: € 68,-Website: http://buikdanseressabouschka.nl
Buikdansles bij Body Mind Belly Dance. Aanmelding
van tevoren is vereist.
Buikdansen: gratis proefles bij Amar14 vzw,
Centrum voor Oriëntaalse Buikdans
Start: Maandag 23 september 2013 om 18:30 uur
Einde: Maandag 23 september 2013 om 19:00 uur
Locatie: Grotesteenweg 63, 2600 Berchem
Website: www.dancemoon.be
Iedereen hartelijk welkom vanaf 15 min voor
aanvang. Meira, de drijvende kracht achter Amar 14

vzw, geeft een gratis proefles in dansstudio Amar
14 in Berchem/Antwerpen. Op een leuke manier
kan u kennismaken met het buikdansen. Dames die
graag hun vrouwelijkheid beleven door een sierlijke
danstechniek mogen zeker niet twijfelen om eens
langs te komen. Mogelijkheid tot inschrijven nieuwe
seizoen.
Buikdansen: gratis proefles bij Amar14 vzw,
Centrum voor Oriëntaalse Buikdans
Start: Dinsdag 24 september 2013 om 18:30 uur
Einde: Dinsdag 24 september 2013 om 19:00 uur
Locatie: Grotesteenweg 63, 2600 Berchem
Website: www.dancemoon.be
Iedereen hartelijk welkom vanaf 15 min voor
aanvang. Meira, de drijvende kracht achter Amar 14
vzw, geeft een gratis proefles in dansstudio Amar
14 in Berchem/Antwerpen. Op een leuke manier
kan u kennismaken met het buikdansen. Dames die
graag hun vrouwelijkheid beleven door een sierlijke
danstechniek mogen zeker niet twijfelen om eens
langs te komen. Mogelijkheid tot inschrijven nieuwe
seizoen.
Buikdansen: gratis proefles bij Amar14 vzw,
Centrum voor Oriëntaalse Buikdans
Start: Woensdag 25 september 2013 om 18:30 uur
Einde: Woensdag 25 september 2013 om 19:00 uur
Locatie: Grotesteenweg 63, 2600 Berchem
Website: www.dancemoon.be
Iedereen hartelijk welkom vanaf 15 min voor
aanvang. Meira, de drijvende kracht achter Amar 14
vzw, geeft een gratis proefles in dansstudio Amar
14 in Berchem/Antwerpen. Op een leuke manier
kan u kennismaken met het buikdansen. Dames die
graag hun vrouwelijkheid beleven door een sierlijke
danstechniek mogen zeker niet twijfelen om eens
langs te komen. Mogelijkheid tot inschrijven nieuwe
seizoen.
Dansreis Turkije
Start: Woensdag 2 oktober 2013 om 00:00 uur
Einde: Donderdag 10 oktober 2013 om 00:00 uur
Locatie: Turkije
Kosten: € 750 euro
Website: http://sheherazade-bazaar.nl
Van 3 tot 11 oktober 2013 is er opnieuw een
buikdansreis naar midden Turkije; Cappadocië.
Voor verdere info: [www.sheherazade-bazaar.nl],
info@sheherazade-bazaar.nl
Workshop choreografie Pussycat met Kaylah
Start: Zondag 6 oktober 2013 om 11:00 uur
Einde: Zondag 6 oktober 2013 om 15:30 uur
Locatie: Wijkcentrum de Kooistee, Haring 2,
Hellevoetsluis
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Kosten: € 35
Website: www.senadance.com

van onthullen en verhullen: betoverend en
mysterieus. Deze workshop wordt begeleid door
Vera van Amana Dance Theatre.

Heb je zin in een nieuwe choreografie, maar even
geen tijd of inspiratie om er zelf een te verzinnen.
Kom dan naar deze workshop! Je leert een mooie
choreografie op het nummer Pussycat van Leila.
Deze choreografie is gemaakt door Sena in
samenwerking met Kaylah. Deze wel heel speciale
choreografie vraagt veel uitstraling en veel pit van
de danseressen. Een wel een heel bijzondere
choreografie. Niveau: vanaf half gevorderd.
Aanmelden: senadance@upcmail.nl.
From Cairo with Love Festival
Start: Vrijdag 11 oktober 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 13 oktober 2013 om 10:00 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten: € 30
Website: http://fromcairowithlove.com
Founded in 2009 and fused with Baladi Company in
2013 From Cairo with Love is now Netherlands top
notch Bellydance Company. Its repertoire is
extensive, ranging from the major Egyptian Folkore
dance to creations by contemporary dances from
Cairo. From Cairo with Love organises a yearly
festival, shows, classes, master classes and online
workshops. Mahdy Emarah and Amarah Ates are
the directors and leading choreographers.
Spaanse Dans met Carmen
Start: Zondag 3 november 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 3 november 2013 om 15:45 uur
Locatie: Bellydance World te Eindhoven
Kosten: € 32,50
Website: www.laetana.com
Doe mee en leer de vrouwelijke maar ook trotse
Spaans-Arabische dans in deze workshopreeks. In
de 1e en 2e workshop gaan we terug naar de
essentie; sierlijke hand- en armbewegingen, de
prachtige trotse houding, krachtig en snel
voetenwerk en uiteraard heerlijk zwieren met onze
wijde rok. In de 3e en 4e workshop zal ook het
dansen met waaier aan bod komen. Uiteraard
dansen we op de aanstekelijke vrolijke muziek van
de Gipsy Kings, maar ook op gevoelige nummers
waarin de Arabische en de Spaanse muziek
prachtig samengaan.
Klassieke stijl en sluierdans
Start: Zondag 10 november 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 10 november 2013 om 18:00 uur
Locatie: Antwerpen-Deurne, August Van de Wielelei
65
Kosten: € 40
Website: www.buikdans.net

7th Contest Bellydancer of the World and Fair
Start: Zaterdag 23 november 2013 om 00:00 uur
Einde: Zaterdag 23 november 2013 om 00:00 uur
Locatie: Rheinhausenhalle, Beethovenstraße 20,
47226 Duisburg, Duitsland
Website: www.leyla-jouvana.de
7th Contest Bellydancer of the World and Fair in
Duisburg with Jury Show and WS.
Workshop arabesken & draaien met Sena
Start: Zondag 24 november 2013 om 11:00 uur
Einde: Zondag 24 november 2013 om 14:00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Kooistee, Haring 2,
Hellevoetsluis
Kosten: € 32,50
Website: www.senadance.com
Een leuke en inspirerende workshop waarin de vele
verschillende soorten arabesken worden behandeld.
Arabesken komen oorspronkelijk uit de klassieke
balletwereld. In de oriëntaalse dans kunnen ze van
hoog elegant tot verspeeld je dans verrijken. Er
bestaan oneindig veel variaties op arabesken, leer
nu de mooiste kennen in deze workshop. Ook gaan
we aan de slag met draaien. Die ook onmisbaar zijn
in je dans. Om goed te kunnen draaien heeft Sena
speciale technieken die je niet mag missen. Door
deze technieken blijf je in de kern van je lichaam en
verdeel je je energie zo, dat je draaiingen er
spectaculair uitzien. Kortom: een workshop om niet
te missen! Dus doe er je voordeel mee en schrijf je
in. Niveau: vanaf half gevorderd. Aanmelden per email: sendance@upcmail.nl.
Buikdansweekend met Aladin El Kholy
Start: Zaterdag 30 november 2013 om 12:30 uur
Einde: Zaterdag 30 november 2013 om 17:15 uur
Locatie: Bellydance World, Hoogstraat 105A,
Eindhoven
Kosten: € 55,Website: http://laetana.com
Thema: Oriental. 12.30-14.30 techniek, 15.15-17.15
techniek met choreo. Aladin is een energievolle
leraar, tijdens zijn lessen is het hard werken maar
met humor. Maak kennis met deze interessante
leraar en zijn Egyptische dansstijl. Aladin heeft een
zeer uitgebreide kennis van de Egyptische dans. Hij
is een gediplomeerd sportleraar en schrijver van zijn
boek: Tanz in Agypten. Sinds 2002 heeft zijn eigen
dansstudio in Bonn. [www.tanzstudioaladin.de].

Elegante en sierlijke Egyptische dans, met lyrische
en gracieuze bewegingen. Sluierdans is een spel
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Buikdansweekend met Aladin El Kholy
Start: Zondag 1 december 2013 om 12:00 uur
Einde: Zondag 1 december 2013 om 16:45 uur
Locatie: Bellydance World Hoogstraat 105A,
Eindhoven
Kosten: € 55,Website: http://laetana.com
Thema Baladi. 12.00-14.00 techniek en van 14.4516.45 techniek en choreo. Aladin is een energievolle
leraar, tijdens zijn lessen is het hard werken maar
met humor. Maak kennis met deze interessante
leraar en zijn Egyptische dansstijl.
Spaans Arabische Dans met Carmen
Start: Zondag 8 december 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 8 december 2013 om 15:45 uur
Locatie: Laetana`s Bellydance World te Eindhoven
Kosten: € 32,50
Website: http://laetana.com
Doe mee en leer de vrouwelijke maar ook trotse
Spaans-Arabische dans in deze workshopreeks. In
de 1e en 2e workshop gaan we terug naar de
essentie; sierlijke hand- en armbewegingen, de
prachtige trotse houding, krachtig en snel
voetenwerk en uiteraard heerlijk zwieren met onze
wijde rok. In de 3e en 4e workshop zal ook het
dansen met waaier aan bod komen. Uiteraard
dansen we op de aanstekelijke vrolijke muziek van
de Gipsy Kings, maar ook op gevoelige nummers
waarin de Arabische en de Spaanse muziek
prachtig samengaan.
Algerijnse Dans
Start: Zondag 8 december 2013 om 14:00 uur
Einde: Zondag 8 december 2013 om 18:00 uur
Locatie: Antwerpen-Deurne, August van de Wielelei
65
Kosten: € 45
Website: www.maghrebdans.net
Amana Dance Theatre heeft Annick Baillieul te gast
voor een workshop traditionele Andalousische- en
Berberdansen uit Algerije. Verrijkend en inspirerend!
Spaans Arabische Dans met Carmen
Start: Zondag 12 januari 2014 om 13:00 uur
Einde: Zondag 12 januari 2014 om 15:45 uur
Locatie: Laetana's Bellydance World te Eindhoven
Kosten: € 32,50
Website: http://laetana.com

Doe mee en leer de vrouwelijke maar ook trotse
Spaans-Arabische dans in deze workshopreeks. In
de 1e en 2e workshop gaan we terug naar de
essentie; sierlijke hand- en armbewegingen, de
prachtige trotse houding, krachtig en snel voetenwerk en uiteraard heerlijk zwieren met onze wijde
rok. In de 3e en 4e workshop zal ook het dansen
met waaier aan bod komen. Uiteraard dansen we
op de aanstekelijke vrolijke muziek van de Gipsy
Kings, maar ook op gevoelige nummers waarin de
Arabische en de Spaanse muziek prachtig
samengaan.
Spaans Arabische Dans met Carmen
Start: Zondag 9 februari 2014 om 13:00 uur
Einde: Zondag 9 februari 2014 om 15:45 uur
Locatie: Laetana`s Bellydance World te Eindhoven
Kosten: € 32,50
Website: http://laetana.com
Doe mee en leer de vrouwelijke maar ook trotse
Spaans-Arabische dans in deze workshopreeks. In
de 1e en 2e workshop gaan we terug naar de
essentie; sierlijke hand- en armbewegingen, de
prachtige trotse houding, krachtig en snel voetenwerk en uiteraard heerlijk zwieren met onze wijde
rok. In de 3e en 4e workshop zal ook het dansen
met waaier aan bod komen. Uiteraard dansen we
op de aanstekelijke vrolijke muziek van de Gipsy
Kings, maar ook op gevoelige nummers waarin de
Arabische en de Spaanse muziek prachtig
samengaan.
10 daagse Goden en Godinnenreis Dahabya van
Luxor naar Aswan
Start: Donderdag 27 februari 2014 om 00:00 uur
Einde: Zaterdag 8 maart 2014 om 00:00 uur
Locatie: Egypte
Website: www.faracha.nl
De Tocht is werkelijk prachtig en gaat van Luxor
naar Aswan op de Dahabya (vanaf 10-20 personen)
of de Sandal (vanaf 6-8 personen) De dahabya is
eigenlijk een varend 4****Hotel. De hutten zijn
uitgerust met 2 persoonsbedden een toilet en een
douche. Op het dek van de boot staan heerlijke
stoelen en banken kun je heerlijk relaxen, lezen,
zonnen, kletsen en genieten van het uitzicht op de
Nijl. Regelmatig gaan we aan wal om tempels van
Goden en Godinnen uit lang vervlogen tijden te
bezoeken. 's Avonds soms een barbecue of party
met muziek en dans onder een ongelooflijke de
sterrenhemel. Niks moet veel is mogelijk. Mediteren,
yoga en buikdansen. We kijken waar behoefte aan
is.
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