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master-teachers. Bestaat zoiets echt? Peter Verzijl vindt
van wel.
Is het lastig, of juist leuk om een buikdanseres als vrouw te
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En voor wie op zoek is naar illustraties voor een folder, flyer
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n Onze auteurs m
Peter Verzijl
Peter Verzijl ( www.farouq.nl ) maakte begin 1989 kennis met de
oriëntaalse dans. Hij behoort tot het handjevol mannen in Nederland dat
zich met deze dans bezighoudt en treedt op onder de naam Farouq.
Sinds 1993 geeft hij lessen en workshops en sinds 2003 is hij een van
de docenten van de Verdiepingscursus, een landelijke cursus voor
gevorderde danseressen en leraressen die meer verdieping in hun dans
en lesgeven nastreven. Van 1990 tot 2002 schreef hij in het
buikdansblad ‘Navel‘ vooral recensies, interviews en artikelen over de
achtergronden van de oriëntaalse dans.

Rosanne Pouw
Rosanne Pouw volgde haar eerste buikdansles in 1999 en was meteen
verkocht. Sinds 2006 geeft ze met veel plezier lessen en workshops in
regio Utrecht. Vanaf 2002 schreef ze interviews en artikelen voor diverse
websites en vervolgens voor Raqs wa Risala. Eerdere artikelen,
informatie over het door haar uitgegeven Handboek Buikdanskleding en
haar blog zijn te vinden op haar website www.buikdansereskyria.com

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 Ik leef, adem, denk en ben dans m
Barbara Michèl is een talentvolle danseres uit Amsterdam die inmiddels haar sporen verdiend
heeft in buikdansland. De eerste keer dat ik haar zag tijdens een workshop, jaren geleden, was
ik onder de indruk van haar improvisatievermogen en haar grote muzikaliteit. Later kwam ik er
achter dat Barbara ook duidelijke standpunten heeft over de oriëntaalse dans. Een goede reden
om haar eens te interviewen.
Cubaanse salsa en Dominicaanse bachata.

Wat is de reden dat je bent blijven
buikdansen?
Ik heb een voorliefde voor orkestrale, vooral
klassieke Arabische stukken (tarab) en de
diepgang in de vocalen. Zodra ik die klanken
en emoties hoor begint het van binnen te
gloeien. Ik ben een echte gevoelsdanseres,
iemand die eigenlijk altijd improviseert. Het
intuïtief met mijn lichaam kunnen vertalen en
uiten van muziek die je raakt en iets bij je
losmaakt vind ik geweldig, dan ben ik helemaal
in mijn element. En hoe mooi dat ik anderen
mee kan nemen in mijn verhaal, dat ze plezier
hebben, ontroerd raken, intens (mee)genieten!
Oh, en de prachtige kostuums zijn ook wel een
leuke bijkomstigheid…

Bij wie heb je les gevolgd?

Hoe kwam je met oriëntaalse dans in
aanraking?
Mijn vader was muzikant en mijn moeder hield
erg van dansen en had altijd de radio aan of
een cassettebandje op; zo hoorde ik een
verscheidenheid aan muziekstromingen. Als
meisje had ik ook een Irakese vriendin waar ik
graag over de vloer kwam, daar was altijd
Arabische muziek te horen. Ik geloof dat zo
mijn liefde voor muziek en dans is ontstaan.
Toen ik net op mezelf woonde, besloot ik dat
het goed voor me zou zijn om iets aan
lichaamsbeweging te gaan doen. Fitness en
dergelijke zijn niet zo aan mij besteed, dus de
sportschool was snel afgeschreven. Ik heb
veel bewondering voor martial arts en dacht
dat ik daar misschien iets mee wilde doen. Tot
ik bij toeval, op internet zoekend naar
Arabische muziek, iets las over 'buikdansen'
en hoe je daar les in kon volgen. Dat paste bij
me, en zo is de liefde begonnen. In januari
2001 volgde ik mijn eerste buikdansles. Dit
was lange tijd mijn eerste en enige dans. Sinds
2012 heb ik er twee nieuwe danspassies bij:

Ik ben heel blij dat ik van diverse mensen in
Nederland heb mogen leren, en nog steeds
leer! De basisbeginselen leerde ik van
Shaheen. Daarna nam ik enkele lessen bij
Mariska Assink en Ossama. Om verschillende
redenen heb ik vervolgens een flinke tijd geen
lessen meer gevolgd, tot het kriebelen niet
meer te negeren viel. Toen vond ik Amarah
Ates; zij liet me kennismaken met de 'modern
Cairo style' en van haar heb ik veel geleerd in
die paar jaar dat ik bij en met haar danste. Ook
heb ik kort lessen gevolgd bij Mahdy Emara en
Patrisha Saaida. Erg waardevol en leerzaam
vond ik ook de trainingen van en met de
moderne Palestijnse danser en leraar Sharaf
DarZaid, tijdens zijn verblijf in Nederland.
Daarnaast heb ik in binnen- en buitenland
genoten van workshops van waardevolle
nationale en internationale dansers en
choreografen.
Qua Latin dansen ben ik begonnen met
Cubaanse salsa bij Rafael van Salsiando,
waarna ik terecht kwam bij Chris en Deborah
van Baila Si!. Ook mijn eerste ervaringen met
bachata waren bij Baila Si!. Daarnaast volg ik
nu elke maand een bachata bootcamp bij Club
Fiera, waarin je in één dag 5 uur les krijgt in
footwork en partnering Dominican style, met
een vleugje bachata Romantica en Moderna,
en wat musicality.

Raqs wa Risala, nummer 36, november 2013, blz. 3

Wie zijn je inspiratiebronnen van toen en
nu?

Hoe zou je jezelf omschrijven als
(buik)danseres?

Op buikdansgebied kan ik enorm genieten van
'oude' dansers als Fifi Abdo en Dandash. Van
de nieuwe generatie Egyptische danseressen
is Aziza uit Cairo een van mijn lievelingen. Er
zijn ook zeker Westerse en (Zuid)Amerikaanse
dansers die mij ontzettend boeien; gelukkig
woont een aantal van mijn favorieten gewoon
in Nederland.

Als een passionele professionele persoonlijkheid, stijlvol en speels in haar optredens,
mijn gevoel uitend met improvisatie. Ik dans
krachtig en natuurlijk, voornamelijk modern
Cairo style met een klassieke Egyptische twist.
Verder ben ik perfectionistisch en bescheiden
en geef graag mijn vakkennis door.

Verder ben ik erg gecharmeerd van andere
dansvormen zoals modern, salsa en bachata.
Stukken van choreografe Isabelle Beernaert
raken mij enorm, tot tranen aan toe, zo intens
en soms herkenbaar vind ik ze. Wat betreft
Dominicaanse bachata ben ik een groot
liefhebber van Jorjet Alcocer, haar voetenwerk
is echt fenomenaal. Ook heb ik enorme
bewondering voor salsero Chris Muller, met
zoveel passie en overgave als hij salsa
Cubana danst en onderwijst, ik kan uren naar
hem kijken en volop genieten!

Je treedt voornamelijk op. Is er een reden
waarom je meer optreedt dan lesgeeft?
Terugkijkend ben ik eigenlijk te vroeg
begonnen met optreden, aangemoedigd door
mijn eerste lerares, maar helaas niet goed
voorbereid en er nog niet klaar voor. Dat zag ik
toen niet hoor, ik voelde me vereerd dat mijn
lerares vond dat ik goed genoeg was en me
naar optredens stuurde. Ik heb een hoop zelf
moeten uitvinden, dat is niet altijd even fijn.
Toch ben ik dankbaar voor de kansen die ik
heb gekregen, de lessen die ik hierdoor
geleerd heb én de leuke momenten die ik heb
mogen meemaken.
Op een gegeven moment werd me regelmatig
gevraagd of ik les gaf, en zodoende ben ik een
aantal jaren geleden buikdansles gaan geven
op een sportschool. Door de fulltime baan die
ik destijds naast het dansen had, het toen al
enorme aanbod aan buikdanslessen in
Amsterdam én ook de twijfel of ik niet te vroeg
begon met lesgeven, ben ik daar na enige tijd
mee gestopt. Wel heb ik altijd goede feedback
gekregen van cursisten en collega's over mijn
doceerkwaliteiten. Zo ben ik zelfs op uitnodiging naar Moskou gereisd om daar een
buikdansworkshop te geven op een fitnessconventie.
Tegenwoordig geef ik soms (semi)-privéles en
ik kan mijn lesgeefvaardigheden ook toepassen en verrijken in de Latin dansschool waar ik
sinds kort assisteer bij de Cubaanse salsa- en
de Dominicaanse bachatalessen. Gelukkig
krijg ik ook daar veel positieve respons op mijn
inzet.

Is er een buikdansstijl die jou bovenmatig
interesseert?
Als ik een stijl zou moeten kiezen ga ik voor de
echte Arabische cabaretstijl ga, in zo een show
zitten meestal verschillende elementen of
stijlen verweven om het geheel tot een veelzijdig, boeiend en waardig geheel te maken.

Optreden doe ik nu al ruim vijf jaar beroepsmatig en met veel passie en plezier. Als ik
weer eens de vraag krijg of ik les geef, begint
het wel steeds meer te kriebelen… In de regio
is er volgens mij helaas nog steeds weinig
ruimte om wekelijkse lessen te geven, maar
als je nooit begint, kom je er ook niet achter of
het een succes zal zijn… Dus mochten er
geïnteresseerden zijn dan hoor ik het graag.
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Je hebt veel opgetreden in restaurants. Hoe
ervaar je dat?
Ik dans met enorm veel plezier en gevoel en
vind het leuk om mensen te entertainen, te
zien hoe enthousiast ze raken en genieten van
mijn optreden. Dat ervaar ik het beste bij
shows waar ik 'dicht bij de mensen ben' zoals
in restaurants, op bruiloften, hennafeestjes en
zo. Je maakt ook wel eens mee dat mensen
totaal geen interesse hebben in jouw dans en
je soms botweg negeren; dat vond en vind ik
soms best lastig. Ik probeer altijd mijn
aandacht te vestigen op mensen die wel
verheugd zijn; ik neem hun positieve energie in
me op en dan straalt dat haast vanzelf in
veelvoud terug.

Je bent “certified teacher". Wat houdt dat
in?

solocarrière. Voor beginnende dansers is het
vaak lastig om de benodigde ervaring op te
doen voordat ze zich als professioneel artiest
in het werkveld kunnen begeven. Naast
coaching bied ik hen daarom de mogelijkheid
om optreedroutine op te doen door een kort
optreden van hen te incorporeren in mijn
shows. Dit geeft ze de gelegenheid om met mij
mee te kijken en in een 'veilige' omgeving hun
vaardigheden verder te ontwikkelen.

Wat vind je goed aan de ontwikkelingen in
buikdansend Nederland?
Het lijkt of er steeds meer openheid komt. Over
de tarieven die dansers hanteren bijvoorbeeld
en ook de voorwaarden waar ze mee werken.
Het meer delen van kennis en ervaringen vind
ik een mooie vooruitgang.

Eind 2008 had ik de gelegenheid om naar
Egypte te reizen en daar lessen te volgen van
gevestigde Egyptische en andere internationaal goed aangeschreven dansers en
choreografen. Zodoende vertrok ik naar Caïro
voor een 10-daagse intensieve cursus, waarbij
ik van ’s morgens tot 's avonds workshops
volgde in verschillende oriëntaalse dansstijlen,
techniek, muzikaliteit, enzovoort, en daarnaast
in de avond wat lezingen en theoretische
achtergronden kreeg. Ik kreeg les van een
indrukwekkende line-up docenten, zoals Amir
Thaleb, Aza Sharif, Dandash, Dina, Diana
Tarkhan, Mo Geddawi, Mohamed Shahin,
Momo Kadous, Mona el Said, Randa Kamel,
Raqia Hassan, Shalaby, Soraia Zaied,
Yasmina of Cairo en Zaza Hassan. Na het
volgen van de cursus kreeg je een certificaat
dat je de "Ahlan wa Sahlan Egyptian Intensive
Teachers Course" van Raqia Hassan met
goed gevolg had doorlopen. Dat was niet de
doorslaggevende factor om mee te doen, maar
toch een mooi bewijs van het harde werken.

Welke plaats heeft de dans in je leven?
Ik leef, adem, denk en ben dans. Er gaat geen
dag voorbij zonder dat ik, al is het alleen in
mijn hoofd, met dansen bezig ben. Zodra ik
muziek hoor, wat voor soort dan ook, 'zie' ik
dans voor me. Ik kan en wil me simpelweg
geen leven voorstellen zonder dans!

Je werkt samen met een aantal
danseressen. Kun je iets vertellen over wat
jullie doen?
Ik voel me vereerd dat ik momenteel de zeer
talentvolle dames Defne en Shirley Zuhrira
mag begeleiden op hun weg naar een

Ook ben ik blij dat er meer workshops worden
georganiseerd in eigen land met waardevolle
nationale en internationale artiesten.

Wat kan er verbeteren denk je?
Het zou mooi zijn als dansers een groter
gevoel voor eigenwaarde en de waarde van de
dans kunnen bereiken. Start met het elkaar
meer gunnen en transparanter werken. Al ben
je 'concurrent', samen sta je sterker. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan niet 'undercutten' (er is
echt een landelijk starttarief!). Samen kunnen
we onze dans en haar helaas niet altijd even
goede imago naar een hoger niveau tillen. Dan
worden wij als dansers meer gerespecteerd en
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waardeert men oriëntaalse buikdans hopelijk
echt als de volwaardige kunst-dans-vorm die
ze is.
Ook leraren die (ver)gevorderde cursisten,
klaar om hun eerste stappen op het professionele vlak te zetten, niet begeleiden of zelfs
ontmoedigen om die kant op te gaan. Uiteindelijk zetten ze de stap toch wel, met of zonder
jouw steun. Wees een goed voorbeeld. Het
mooiste compliment zou moeten zijn als je
leerling jou uiteindelijk overtreft; zo groeit de
dans en bereikt ze een steeds hoger niveau.
En dat is in ieders voordeel, als leraar én als
danser!
Mogelijk kan een objectief kwaliteitskeurmerk
voor optredende en lesgevende dansers ook
bijdragen aan deze vooruitgang.

Welke belangrijke les(sen) heb je geleerd die
je mee wilt geven aan andere dansers?
•

•

•

Wees vooraf duidelijk in alle informatie
naar anderen (cursist, opdrachtgever,
danspartner, mede-groepsleden,
enzovoort) zodat ze weten wat ze precies
wel en niet kunnen verwachten van jou en
je les, show, workshop, inzet of bijdrage.
•Laat een ander in zijn waarde, sta open
voor feedback, geef elkaar terechte
complimenten én respectvol opbouwende
kritiek; daar wordt een ieders dans en
onze dans in het algemeen beter van.
Volg lessen en workshops bij diverse
docenten, daar leer je veel van en je
ontwikkelt je vaak beter.

Een 'goede danser(es)', wat is/doet/kan die
volgens jou?
Voor mij is een goede danser(es) iemand die
de dans en muziek ervaart, voelt en
overbrengt. Een passioneel artiest en niet een
atleet die simpelweg techniek showt of
ingestudeerde pasjes uitvoert. Zo een danser
vervoert en ontroert het publiek, heeft kennis
van de dans en muziek en hun achtergrond, is
zelfbewust en zelfverzekerd in zijn/haar dans.
En daarnaast is hij/zij waardevol voor collega
dansers en een goed voorbeeld voor leerlingen
en andere geïnteresseerden.

Wat zijn je wensen en plannen voor de
toekomst?
Op dit moment ben ik druk bezig met het
ontwerp van mijn nieuwe website
(www.barbaradance.nl) die hopelijk nog dit jaar
wordt gelanceerd.
Bovenal wil ik graag mijn vaardigheden en
techniek op dansgebied blijven ontdekken en
ontplooien en me verder verdiepen in de
verschillende dansen, hun achtergrond en
ontwikkelingen. Ook mijn praktische ervaring
wil ik graag verder uitbreiden; meer optredens
verzorgen en ik zou het leuk vinden om weer
wekelijkse buikdanslessen te gaan geven, dus
daar ga ik me binnenkort in verdiepen. Ook
workshops geven bij collega dansers vind ik
fijn om te doen.
En natuurlijk ga ik verder met het assisteren bij
de salsa en bachatalessen van Latin dansschool Baila Si!, dat is ontzettend leuk om te
doen en een heerlijke uitdaging.
Ik geniet verder van het begeleiden van
opkomend talent, dus dat wil ik zeker blijven
doen, in de toekomst eventueel aangevuld met
meer dansers en mogelijk een heuse
dansagency.
Heel blij word ik ook van het idee om een
'eigen' plek te hebben waar je dans uit
verschillende windstreken kunt (laten) onderwijzen en dans- en muziekevenementen kunt
organiseren voor liefhebbers en professionals.
Misschien komt dat er nog van…
In ieder geval genoeg dingen om niet stil te
zitten, lekker te blijven dansen en enorm te
genieten!

Hoe denk je dat de buikdans er over 25 jaar
uitziet in Nederland?
Ik hoop op een positieve, passionele en
professionele ontwikkeling van onze prachtige
dans én de dansers, en dat iedereen daar
volop van mag en zal genieten!
Peter Verzijl
(Foto’s André Elbing, anonieme fotograaf,
André Elbing)
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n De opkomst van de master-teacher m
Je hebt buikdansdocenten in alle soorten en maten. Sommigen komen uit het buitenland,
andere komen 'gewoon' uit Nederland. Die docenten kunnen verschillend van kwaliteit zijn,
zich focussen op verschillende specialisaties, allround zijn, enzovoort. So far so good. Maar de
laatste jaren lijkt er een speciaal soort docent in opmars te zijn: de master-teacher. Huh? De
master-teacher? Bestaat die echt?
Tijdens buikdansgala’s ben ik in toenemende
mate geconfronteerd met master-teachers.
Een aantal gaven les op deze gala's. Soms
werden de master-teachers als zodanig
benoemd en in het zonnetje gezet als ze in het
publiek zaten tijdens de galavoorstelling en
sommigen dansten zelf en werden vóór hun
optreden als master-teacher aangekondigd.
Eén van deze master-teachers presteerde het
om haar choreografie zodanig uit haar hoofd te
hebben geleerd, dat ze hem koste wat het kost
uit danste, ook al zat ze geheel naast de maat.
Ze verloor ook nog net haar evenwicht niet
tijdens de arabesken die ze deed en de
verdere techniek was allesbehalve masterteacher waardig. Ik weet het, je kunt een
goede leraar of lerares zijn en op het podium
wat minder goed uit de verf komen, want je
hebt docenten en performers en je bent echt
gezegend als je het allebei kunt. Maar tjonge
jonge..... deze danseres was dan misschien in
naam master-teacher, maar had een techniek,
een muziekinterpretatie en een lichaamsbewustzijn waar menig licht-gevorderde met
twee vingers in de neus aan voorbij gaat. Ze
bezorgde mij, mede door haar titel, een
plaatsvervangend gevoel van schaamte.
Nogmaals: een master-teacher hoeft echt geen
goede performer te zijn, maar zou toch wel een
minimum aan techniek en lichaamsbewustzijn
moeten kunnen laten zien.
Ook tijdens aankondigingen van
buikdansshows en op websites komen er

steeds meer master-teachers bij. Op een
website zag ik zelfs de aankondiging van "one
of the best master-teachers in the world".
Kennelijk heb je nog baas boven baas ook.
Omdat ik naast nuchter ook nieuwsgierig van
aard ben, vraag ik me dan de volgende dingen
af: hoe word je master-teacher? Word je dat
door jarenlang lesgeven? Of door uitnemende
kwaliteiten als goede techniek, didactische
vaardigheden? Het aantal succesvolle
leerlingen die je aflevert? Het aantal landen
waarin je lesgegeven hebt? Je bekendheid?
Het aantal kampioenschappen dat je
gewonnen hebt? Of is het een titel die je van
dankbare cursisten krijgt of erger, zelf verzint,
om je website of je status meer cachet te
geven en je eigen ego op te pompen?
Misschien is het allebei.
In ieder geval ben ik blij met de meeste leraren
en leraressen waar ik les van heb gehad. Van
sommigen heb ik nog steeds les en anderen
zie ik lesgeven. Ik ben vaak onder de indruk
van hun kwaliteiten en hun kennis. Na bijna 25
jaar dansen leer ik nog steeds van hen. En
weet je wat het gekke is: ik zie ze zelden op de
grote gala's dansen of lesgeven, ze zijn niet
wereldberoemd en komen vaak gewoon uit
Nederland. Maar voor mij zijn het de echte
master-teachers.
De master-teacher bestaat dus!
Peter Verzijl
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n Help, mijn vrouw is buikdanseres!! m
In de jaren ’90 schreef Maaike Prüst in buikdansblad “Navel” een artikel onder deze naam na
een klein onderzoekje onder de lezeressen. Omdat het een onderwerp is dat actueel blijft doet
Peter Verzijl het 20 jaar later nog eens over.
Je grote passie is de buikdans, maar ja, je hebt
ook een partner en die kan een grote steun zijn
voor je maar ook tegenwerken als je je passie
wilt vormgeven. Hoe gaat dit in de praktijk?
Daarvoor had ik de volgende vragen
verzonnen:
• Wat vindt jouw partner van het feit dat je
buikdanst? (positief, negatief, neutraal?)
• Geef er een voorbeeld of voorbeelden van
waaruit dit blijkt
• Is hier verandering in gekomen in de loop
der tijd? (waaruit blijkt dat?)
• Maakt het in de beleving van je partner uit
of je lesgeeft of optreedt?
• Welke rol speelt jouw partner bij het
uitoefenen van je beroep (of hobby)?
• Zijn er bij jou relaties gestrand op het feit
dat je buikdanseres bent?
• Wat was hiervan de reden?
• Wat zou je het liefst van je (toekomstige?)
partner willen ten aanzien van de dans?

Firouze: Ik heb nooit problemen met mijn
husband over het feit dat ik buikdanseres ben.
Integendeel, hij doet juist veel voor en met mij.

Hierop werd gereageerd door Sabouschka,
Roos, Firouze, Farah, Leana, Will, Ernestine
en door Bart, de man van Mena Leïla.

Wat vindt jou partner van het feit dat je
buikdanst?
Roos: Hij had graag gehad dat ik een gewone
baan had met een goed en stabiel salaris. In
het begin veroorzaakte dat wel problemen
omdat ons gezin financieel erg op hem leunt.
Hij vindt dat er veel tijd in gaat zitten en kan
zich mateloos irriteren aan mijn zenuwachtige
chaos als ik een optreden heb of een feest
organiseer. Daarnaast ziet hij hoe blij ik ervan
word en heeft hij veel respect voor mij omdat ik
lesgeef. Hij kan bij een eindfeest ook echt trots
zijn op wat ik met mijn leerlingen bereik en wat
ik ze meegeef. Hij heeft in de loop van de tijd
steeds meer als een voldongen feit geaccepteerd dat dit is wat ik ben en wat ik doe.
Sabouschka: Hij vindt het heel erg leuk en is
trots op mij en mijn kwaliteiten. Hij begeleidt
mij naar mijn optredens en filmt ze en de
filmpjes worden op Youtube gezet. Hij heeft
voor mij darbukales genomen. Ik sta op zijn
werk en thuis als achtergrond met wisselende
buikdansfoto’s op zijn computerscherm en hij
laat zijn filmpjes trots aan zijn collega’s zien.

Farah: Mijn man vindt het geweldig dat ik
buikdans. Tijdens leerlingenshows komt hij
trouw en is beretrots. Naarmate ik langer dans
en eigenlijk beter word, groeit zijn trots.
Leana: Over het algemeen is zijn houding
neutraal omdat het hem niet zoveel uitmaakt.
Ik had net zo goed pottenbakster of
secretaresse kunnen zijn als ik daar net zo
gelukkig van zou worden. Hij vindt het meest
belangrijk dat ik kies voor wat ik echt leuk vind.
Dat gezegd vindt hij het ook wel stoer dan zijn
vriendin buikdanseres is. Mijn vriend komt uit
Roemenië en daar is buikdans beladen, maar
hij had er destijds geen problemen mee het
aan zijn familie en vrienden te vertellen. Hij is
de dans ook serieuzer gaan nemen. Ik vind het
leuk hoe hij aan leken kan uitleggen dat
buikdansen meer is dan een blote buik.
Daardoor kan ik zien dat hij zich ook een klein
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beetje in de materie heeft verdiept en dat hij
daar open voor staat.
Will: Ik danste altijd al graag, maar zelf is hij
helemaal geen danstype. Toen ik mijn passie
voor Arabische muziek en daaraan gekoppelde
dans serieus begon te nemen en danslessen
begon te volgen, vond hij dat prima. Ik kon mij
zo uitleven en daardoor werd hij min of meer
verlost van de verplichting af en toe met mij de
dansvloer op te gaan. Alleen daarom al was hij
positief.
Ernestine: Mijn partner vindt het heel positief
dat ik buikdans. Hij merkt dat ik het een
geweldige hobby vind waar ik passie voor heb
en dat ik daarmee leuke contacten heb
opgedaan. Vorig jaar na de bevalling van onze
tweeling ben ik begonnen. Dat was een heel
heftige tijd en ik werd toen benaderd om een
zomercursus te volgen. Dat leek me wel wat
ook al had ik geen idee hoe het is om tijd voor
jezelf te nemen. Ik voelde me in die tijd
uitgeput en absoluut niet comfortabel in mijn
lichaam. Maar mijn docente Badra heeft me
vanaf het moment dat ik de danszaal
binnenstapte behandeld als een danseres en
daardoor vergeet ik iedere woensdagavond
even alles om mij heen en dans! Mijn partner
blijft dan thuis voor de kinderen en als ik vroeg
dans legt hij ze ook in bed. Soms ga ik weg als
het thuis een enorme drukte en chaos is. Daar
voelde ik me in het begin schuldig over, maar
hij maakt daar nooit een probleem van dus doe
ik dat ook maar niet.

Maakt het in de beleving van je partner uit
of je lesgeeft of optreedt?
Sabouschka: Bij optredens op voor mij
onbekende plekken is hij meer waakzaam in
verband met mijn veiligheid. Lesgeven doe ik
over het algemeen alleen aan vrouwen, terwijl
bij optredens meestal ook mannen aanwezig
zijn.
Leana: Ja, toch wel iets. Hij gaat wel mee naar
optredens waar ik me heel lang op heb
voorbereid (bijvoorbeeld een theaterproject of
evenement), maar wil niet mee naar een
optreden op een bruiloft. Hij heeft het er dan
toch moeilijk mee dat anderen (lees: mannen)
naar me kijken. Ook al bewaar ik afstand
tijdens een optreden en besteed ik relatief
weinig aandacht aan de aanwezige mannen.
Daar wil hij niet mee geconfronteerd worden.
Het les geven vindt hij heel leuk en positief.
Will: Hij had er geen moeite mee dat ik optrad
en als ik succes had en de zaal mee kreeg,
genoot hij er heel erg van, maar als ik

spontaan optrad tijdens een van onze vele
reizen naar het Midden-Oosten had hij wel
eens gemengde gevoelens. Enerzijds was hij
dan trots als ik daar succes oogstte; tenslotte
zijn het kenners. Anderzijds had hij wel eens
het gevoel dat hij door de mannelijke
toeschouwers, hun cultuur kennende, wel een
enorme oen werd gevonden dat hij zijn vrouw
in het openbaar liet dansen. Dat ik ook lessen
ging geven vervulde hem ook met trots, temeer
als ik weer met verhalen thuis kwam hoe fijn
het was vrouwen tot bloei en zelfacceptatie te
zien komen.
Ernestine: Mijn partner heeft zelf regelmatig
optredens in een band en weet dat een
optreden een onderdeel is van de lessen, dat
je ergens naar toe werkt en dat dat de
slagroom op je toetje kan zijn.

Welke rol speelt jouw partner bij het
uitoefenen van je beroep (of hobby)?
Roos: Hij zorgt altijd voor de kinderen als ik
weg ben, doet de boekhouding en helpt me bij
de eindfeesten. Doordat hij zijn baan heeft en
zodoende financiële zekerheid creëert, heb ik
de mogelijkheid mij te richten op de dans, die
nooit een stabiele factor is en in deze tijd
financieel heel weinig oplevert.
Sabouschka: Hij is degene met wie ik
brainstorm, hij helpt mij met de technische
digitale klusjes en juridische teksten. Hij is ook
mijn Nederlandstalige tekstcorrector.
Firouze: Mijn man verzorgt mijn muziek:
zonodig inkorten, op minidisk overzetten e.d.
Hij is ook mijn chauffeur, doet het licht, de
opstellingen, zet de benodigde attributen klaar
en verzorgt de administratie en mijn website.
Farah: Ik laat de mening van mijn man over
kostuum- en muziekkeuze wel meespelen.
Leana: Niet in de vorm van een taak o.i.d.
Soms kan het wel overweldigend zijn om met
zoveel verschillende mensen te werken. Hij
zorgt ervoor dat ik met beide benen op de
grond blijf staan en dat ik dicht bij mezelf blijf.
Will: Toen ik een groep oprichtte die wekelijks
een of meer keren bij ons thuis oefende voor
optredens, ging hij met vervroegd pensioen en
werd al gauw volledig deelgenoot. En dat niet
alleen. Hij heeft mij vol overgave gesteund bij
alles waar je tegenaan loopt als je iets met een
groep gaat beginnen. Om alles in goede banen
te leiden en te zorgen dat iedereen zich happy
bleef voelen zijn duidelijke afspraken
essentieel. Over de tarieven, de verdeling van
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de inkomsten, de taken, rechten en plichten
van de groepsleden e.d. en niet te vergeten de
pr. Bij al deze organisatorische aspecten heeft
hij mij altijd enorm bijgestaan. Dat vond hij ook
leuk om te doen en zo hadden wij nóg iets van
ons samen. Ook vroegen wij hem regelmatig
om kritisch naar onze groepsdansen te kijken.
Gaat het wel gelijk? Is het wel spannend
genoeg? Ook dat heeft hij altijd met veel
plezier gedaan, net als het maken van videoopnames bij het oefenen en de optredens. Bij
de gedanste verhalen, waarbij het accent ook
op goed toneelspel ligt, trad hij vaak op als
regisseur om de puntjes op de i te zetten.

Wat zou je het liefst van je partner willen
ten aanzien van de dans?
Roos: Ik ben eigenlijk heel tevreden zo!
Sabouschka: Dat hij ook als muzikant op het
podium te zien is.
Farah: Zoals het nu gaat is het wel goed en
mijn partner groeit met mij mee.
Leana: Ik krijg af en toe nog steeds reacties
van mensen die niet begrijpen waarom ik “niet
gewoon ga werken”. Dat geeft me het gevoel
alsof dat wat je doet minder is. Ik vind het
belangrijk dat mijn partner achter me staat en
niet alleen kijkt naar wat het praktisch of
financieel oplevert. Daarnaast is het
verfrissend hoe realistisch en geaard hij over
bepaalde dingen kan denken. Dat houdt me
scherp en nieuwsgierig.
Will: Betrokkenheid is erg belangrijk en ik denk
dat ik het erg heb getroffen met mijn partner.
Dat moge duidelijk zijn in wat ik hierboven
beschreef. Ik denk dat het een van de ergste
dingen is die je kunnen overkomen, dat je een
partner hebt die absoluut niet geïnteresseerd is
in waar je mee bezig bent en ook nooit naar je
optredens komt kijken. Ik weet dat dat helaas
ook voorkomt.

Ernestine: In praktische zin moet hij dus thuis
beschikbaar zijn en als ik enthousiast thuiskom
van de lessen en workshops, luistert hij geïnteresseerd. Ik kan niet wachten tot hij me zal
zien optreden. Dat gaat binnenkort gebeuren.
Ik heb een oppas gevonden dus komt hij!

Zijn er relaties gestrand op het feit dat je
buikdanseres bent?
Roos: Nee, gelukkig niet.
Sabouschka: Ja, omdat het om vriendjes ging
die mij aantrekkelijk vonden omdat ik
buikdanseres was. Dat was voor mij niet
voldoende basis voor een langdurige relatie.
Leana: Nee, gelukkig niet.
Will: Nee, integendeel denk ik. Wij hebben er
samen erg van genoten. Wij zijn nu 48 jaar
getrouwd!
Ernestine: Gelukkig niet, ik moet er niet aan
denken.
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Ernestine: Dat hij een optreden zal zien en ik
hoop ook dat ik steeds beter zal worden in het
dansen en mezelf meer durf te laten zien, dat
ik steeds meer van binnenuit kan laten zien
hoe ik dans. Dat zal mijn partner ook heel fijn
vinden om te zien.

Ook was er nog een bijdrage van Bart, de
man van Mena Leïla. Hier is zijn verhaal
Bart: Mijn vrouw Mena Leïla, de buikdanseres.
Alles wat ze doet gaat bloeien. Mena betekent
op heel veel verschillende manieren wat voor
mij en zo nu en dan is ze daarbij buikdanseres.
Toen ik haar 15 jaar geleden leerde kennen
danste ze nog niet, maar ze ging in de leer bij
Will Neumann en ze was meteen verkocht. Als
je naar mijn mening over het dansen vraagt,
kan ik alleen maar vertellen wat ik zie en
ervaar. Wat mij vooral opvalt is, dat ze met
zoveel enthousiasme de meest verlegen
vrouwen aan het dansen weet te krijgen. Als
Mena gaat dansen gaat de wereld een beetje
meer stralen en haar leerlingen stralen mee.
Zo heeft Julia, uit haar showteam Kismet, de
finale behaald bij de Nederlandse
kampioenschappen buikdans dit jaar.
Ondanks haar opleiding tot sociaal
wetenschapper aan de VU wilde het lot (en
haar eigen wil) dat dansen en cultuur de
invulling van haar bestaan zouden zijn. Een
keuze van het hart die ik toen niet goed
begreep. Ondanks dat ik denk dat het een hele
goede keuze was. Voor de vrouwen die bij
haar gelest hebben en hun zelfvertrouwen
herwonnen hebben en een positief zelfbeeld
ontwikkeld hebben. Maar ook het organiseren
van culturele evenementen en haar danskwaliteit. Daar kan geen VU-opleiding tegen
op. Naast het brengen van plezier en kwaliteit
in de dans strijdt Mena, samen met haar
collega’s zoals Aisa Lafour, voor het beeld van
de dans, die nog altijd vaak wordt afgedaan als
een seksuele dans die bedoeld zou zijn voor
de lust van mannen. Mena laat zien dat het
anders kan en ze presenteert de raqs sharqi in
al haar kunstzinnige glorie aan de wereld met
een kwaliteit die choreografen uit andere
disciplines zouden kunnen erkennen en
herkennen.
Ondanks dat ze met een blote buik in de
publiciteit komt, sta ik volledig achter de
zorgvuldige invulling die ze er aan geeft. Zo
geeft ze alleen optredens aan gemengd

publiek of aan vrouwen alleen, wat mij toch wel
gerust stelt. Daarnaast danst ze veel in
professionele producties waar de setting al
respect afdwingt. De dans is voor haar een
uiting van kunst en dat had net zo goed
schilderen of piano spelen kunnen zijn. De
vrijheid die ieder mens toe zou moeten komen
om te kiezen om zelf invulling te geven aan
hun leven, heb ik hoog staan. Ik ben dan ook
trots op wat ze doet en waar ze voor staat.
Eigenlijk is het zo wat iedereen al weet: achter
een goede buikdanseres staat haar man waar
ze op kan steunen.

Conclusie
Zouden we als conclusie van dit minionderzoekje kunnen zeggen dat de
danseressen die gereageerd hebben het
eigenlijk wel getroffen hebben met hun
mannen en dat “Help! Mijn vrouw is
buikdanseres” een volkomen misplaatste titel
is? Wellicht dat “Hoera! Mijn vrouw is
buikdanseres” beter zou zijn geweest.
Peter Verzijl
(Illustraties zijn alle uit duizend-en-één nacht
boeken)
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n Magyar magic m
Hongaarse postzegels zijn geliefd bij verzamelaars om hun betoverend mooie afbeeldingen. Er
is in het verleden ook een serie gemaakt met het thema duizend-en-één nacht. Prachtige
plaatjes die bijzonder geschikt zijn voor wenskaarten, flyers en websites. Op één van de zegels
is zelfs een buikdanseres afgebeeld.
maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen
dat bijvoorbeeld ook Aladdin en Sindbad leuk
zijn op een uitnodiging voor een feestje.
Hongarije is niet het enige land met duizenden-één nacht postzegels. Verrassend genoeg
vind je ze ook in landen die een op zijn zachtst
gezegd gecompliceerde relatie hebben met de
vertellingen. Er zijn zegels van Jersey, Finland,
Rusland, Irak, Monaco, Mali, Ascension, de
Palestijnse Autoriteit, Guyana, de Comoren en
drie landen die tegenwoordig behoren tot de
Verenigde Arabische Emiraten: Ajman, Ras alKhaimah en Fugeria. Hoe het zit met het
copyright in al die landen, weet ik niet.
Ik zou zeggen: bekijk de zegels zelf, geniet en
laat je inspireren.

Als jong meisje heb ik een tijdje postzegels
verzameld. Of eigenlijk was het mijn oudere
broer die dat deed; ik kreeg de zegels die hij
dubbel had en hielp hem met het catalogiseren
van zijn verzameling. Over één ding waren wij
eens: als er "Magyar Posta" op een postzegel
stond, dan was hij zonder uitzondering zo mooi
dat we er eindeloos naar konden kijken. Maar
dat in 1965 de duizend-en-één nacht zegels
verschenen heb ik destijds niet gemerkt.
Wie de afbeeldingen voor deze postzegels
heeft gemaakt, heb ik niet kunnen achterhalen.
Alleen de namen, want die staan op de zegels:
Éva Gábor en Éva Zombory. Beide hebben
meer Hongaarse postzegels ontworpen. Van
een Éva Gábor (niet de actrice) heb ik een
website gevonden, maar daar word ik niet veel
wijzer van; mijn Hongaars is niet zo best. Geen
idee dus of het hier om dezelfde persoon gaat.
Voor ons is het een geluk dat Hongaarse
postzegels niet worden beschermd door
copyright. Dus we kunnen ze naar hartenlust
downloaden en bewerken voor onze eigen
doeleinden. Natuurlijk komt de dansende
Morgiana daar het eerst voor in aanmerking,

Judith Scheepstra
Bronnen
https://commons.wikimedia.org
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gábor_Éva_Mária
http://www.gaborevamaria.com
http://www.posta.hu
http://wollamshram.wordpress.com/tag/stamps/
http://www.stampcommunity.org
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Advertentie

AFRO-ARABISCHE DANSREIS NAAR SENEGAL MET DUNYA &
AHLEM
Vrijdag 28/02 of zaterdag 01/03 tot en met woensdag 12/03/2014
Een dansvakantie met een mix van oriëntaalse en Afrikaanse dans in een het dorp Abene aan de
Atlantische oceaan op een uurtje afstand van Banjul in Gambia. We verblijven bij Mieke en
Bakary in www.guesthousediabatalo.com in een bijzonder bos op 3 minuten lopen van een
schitterend strand waar je niet wordt lastiggevallen en kunt genieten van zon, zee en zand.

DANSPAKKET (6 uur oriëntaalse buikdans, 6 uur Afrikaanse dans, 2 uur durende introductieles)
 buikdanslessen van Dunya en Ahlem;
 Afrikaanse danslessen van Mamadou Sanko met assistentie van lokale danseressen;
 in overleg creëren we een optreden voor een geschikte gelegenheid (niet verplicht).






REIS, VERBLIJF EN EXCURSIES
retourvlucht Amsterdam-Banjul met een lijndienst, transfers tussen hotel en vliegveld;
verblijf op basis van halfpension in tweepersoons kamers.
met een boot naar pelikaneneiland en door naar het authentieke dorp Couba; zie hoe jungle juice
getapt wordt van de palmboom en geniet van een traditionele dansuitvoering (inclusief lunch);
bezoek de lokale markt met visafslag, een craft market, doe een wens bij de heilige boom, dans ’s
avonds mee met de vrouwen van Bantaba en geniet van een wervelende Kompou danser.

PRIJZEN
 reis, verblijf, genoemde excursies en danslessen: € 1250,00 per persoon, exclusief visum (€
50,00) en benodigde inentingen.
AANMELDING
Z.s.m. doch uiterlijk vóór 25 december 2013 i.v.m. beschikbare vliegtuigstoelen, bedden en
boeking van de groep in één keer. Bel voor meer info en een aanmeldingsformulier met Dunya
(ada@globaldancelab.nl 06-21554493) of Ahlem (ahlem@buikdans.nl, 06-46225767). Meer
informatie vind je op www.buikdans.nl/reizen.
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n Agenda m
Bellydance Evolution in Nederland
Start: Dinsdag 29 oktober 2013 om 20:00 uur
Einde: Zondag 1 december 2013 om 22:00 uur
Locatie: Diverse steden in Nederland
Website: http://bellydanceevolution.com
Bellydance Evolution komt naar Nederland: Venray,
Waalwijk, Amsterdam, Eindhoven, Roermond,
Capelle aan den IJssel, Apeldoorn, Wageningen,
Beverwijk, Gouda, Doetinchem, Zaandam, Veghel,
Assen, Rotterdam, Tilburg, Purmerend, Nijmegen,
Rijswijk, Heerlen, Almelo, Zutphen, Steenwijk,
Groningen, Almere, Bergen op Zoom, Terneuzen,
Amersfoort. Kijk op de website voor tijden, plaatsen
en prijzen.

Ieder jaar organiseert Holland Dance de
DansFabriek. Dansscholen uit de regio Den Haag
laten een verrassend programma zien in diverse
dansstijlen zoals jazz, klassiek, modern, hiphop,
Indiase dans en ook oriëntaalse dans/buikdans.
Ook dit jaar doet MounaMay Buikdansschool weer
mee! Er zijn 2 voorstellingen op 9 november om
17:00 en 21:00 in het Korzo theater in Den Haag.
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

Buikdans Choreografie door Shaheen
Start: Zondag 3 november 2013 om 12:00 uur
Einde: Zondag 3 november 2013 om 16:00 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, Amsterdam
Kosten: € 50
Website: www.buikdanslijn.nl

Elegante en sierlijke Egyptische dans, met lyrische
en gracieuze bewegingen. Sluierdans is een spel
van onthullen en verhullen: betoverend en
mysterieus. Deze workshop wordt begeleid door
Vera van Amana Dance Theatre.
Buikdansritmes in the Spotlight !

In deze workshop leer je zelf choreografie te maken
en je eigen dans creëren. Shaheen legt je de
opbouw van een choreo uit, geeft voorbeelden,
behandelt de aandachtspunten voor een goede
choreografie en natuurlijk ga je in deze workshop
deze theorie al in de praktijk brengen!

Start: Zondag 17 november 2013 om 12:00 uur
Einde: Zondag 17 november 2013 om 15:30 uur
Locatie: Buikdansstudio, Eikenweg 66, 1092 CB
Amsterdam
Kosten: € 50
Website: www.buikdanslijn.nl

Spaans Arabische 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.
DansFabriek met MounaMay
Start: Zaterdag 9 november 2013 om 17:00 uur
Einde: Zaterdag 9 november 2013 om 22:30 uur
Locatie: Korzo theater, Prinsestraat 42, Den Haag
Website: www.holland-dance.com

Buikdansmuziek en Oriëntaalse muziek zijn opgebouwd uit ritmes die sterk verschillen van Westerse
Ritmes. Shaheen legt je uit hoe verschillende
Oriëntaalse ritmes in elkaar zitten, hoe je de ritmes
kan herkennen, en welke bewegingen je erop kan
doen. Zij legt de ritmes uit aan de hand van bekende en minder bekende muziekstukken, en begeleidt
de danseressen op haar darbuka. In deze workshop
behandelen wij oa het maqsoum, masmoody,
tchiftetelli, malfoof, beledi, saidi en 9/8 ritme Deze
workshop verrijkt je dans en is een MUST voor elke
buikdanseres die haar dans wil verdiepen en meer
van haar buikdans-muziek wil begrijpen!
Workshop Ballet en Buikdans
Start: Zondag 17 november 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 17 november 2013 om 17:00 uur
Locatie: De Dansvloer, Balkstraat 31 Utrecht
Kosten: € 60
Website: www.farouq.nl
Workshop ballet en buikdans met Noor en Farouq:
Ontdek het beste uit de wereld van het ballet en de
buikdans
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Bellydance Workshop Modern Klassiek
Egyptisch met Dunya
Start: Zondag 17 november 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 17 november 2013 om 15:30 uur
Locatie: Global DanceLab, Borgerstraat 112,
Amsterdam
Kosten: € 30
Website: www.globaldancelab.nl
Er zal veel aandacht worden besteed aan de stijl,
armen, handen,gebruik van ruimte en gevoel.
Niveau : Halfgevorderd / gevorderd. Meenemen:
Wijde rok en sluier. Opgave:
dunya@globaldancelab.nl
7th Contest Bellydancer of the World and Fair
Start: Zaterdag 23 november 2013
Einde: Zaterdag 23 november 2013
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
Workshops met prof.dr. Hassan Khalil
Start: Zaterdag 23 november 2013
Einde: Zondag 24 november 2013
Locatie: Danshuis Nitsanim, Genemuidenstraat 208,
Den Haag
Ook dit jaar geeft prof. dr. Hassan Khalil twee
boeiende workshops in Den Haag. Zaterdag 23
november a.s. is de workshop van 13.30 uur tot
18.00 uur. Deze workshop verdiepen we ons in een
meeslepende en spannende Tango-Oriental. Op
zondag 24 november a.s. is de workshop van 13.00
uur tot 17.30 uur. Deze workshop staat in het teken
van het Gouden Tijdperk van de Egyptische
filmdans. De dansstijlen van Badia Masabni, Beba
Azzedine, Tahia Carioca en Samia Gamal worden
uitgediept. De kosten zijn: 80,00 euro per workshop.
Doe je beide workshops dan is de prijs 150,00 euro.
(De tijdstippen van de workshops is incl. een half
uur pauze.) De workshops zijn inclusief catering.
Informatie en opgave bij Linda-Shahira, e-mail:
l.plaizier@vodafonevast.nl. Mobiel: 06-12226454.
Workshop met Suraya Hilal
Start: Zaterdag 23 november 2013 om 11:30 uur
Einde: Zondag 24 november 2013 om 16:00 uur
Locatie: SHK Sportcentrum Wassenaarweg 7,
Arnhem
Kosten: € 140
Website: http://hilaldance.com
Hilal Dance is ontwikkeld door Suraya Hilal na vele
jaren werk en onderzoek. Hilal Dance is een
erkende moderne dansvorm die zijn wortels heeft in
de oude en traditionele dansen van het Arabische

Egyptisch volk. De dans sluit aan bij de dynamiek
van ons lichaam en is daarom helend en weldadig.
De gerichtheid is puur, krachtig en evenwichtig.
Zowel naar binnen gericht als expressief. De workshop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is
in deze dansvorm, voor zowel beginners als
gevorderden. Een geweldige gelegenheid om les te
krijgen van deze fantastische danseres, choreograaf
en docent.
Workshop Peter Verzijl (Farouq)
Start: Zaterdag 23 november 2013 om 13:00 uur
Einde: Zaterdag 23 november 2013 om 16:30 uur
Locatie: Kolder en Ko, Timpweg 3, Groningen
Kosten: € 35
Website: www.artofbellydance.nl/?page_id=1336
Een docent met een schat aan kennis en ervaring
die ik erg bewonder is Peter Verzijl (Farouq). Op 23
november komt hij naar het Noorden om een
workshop te geven waar de focus zal liggen op
onze armen en handen. Een thema waar ik
persoonlijk veel aan heb gehad tijdens mijn lessen
bij hem, absoluut niet te missen!
Tao van de dans met Paula Marissink
Start: Zondag 24 november 2013 om 10:00 uur
Einde: Zondag 24 november 2013 om 17:00 uur
Locatie: Osher, Poortstraat 32, Utrecht
Kosten: € 60-70
Website: www.farouq.nl
Paula Marissink is een van de pioniers van de
buikdans in Nederland Er wordt ingegaan op
oefeningen uit de Healing Tao om je
bewegingskwaliteit te verbeteren
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
Arabesken komen oorspronkelijk uit de klassieke
balletwereld. Overgenomen door 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 bij Senadance per e-mail:
sendance@upcmail.nl.
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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 tot 14.30 techniek en van
15.15 tot 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]
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. Aladin heeft een
zeer uitgebreide kennis van de Egyptische dans. Hij
is een gediplomeerd sportleraar en schrijver van zijn
boek: Tanz in Agypten.

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 Algerië. Verrijkend en inspirerend!
Buikdansworkshop
Start: Zondag 8 december 2013 om 18:30 uur
Einde: Zondag 8 december 2013 om 19:30 uur
Locatie: De Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek
(bij Arnhem)
Kosten: € 10
Website: www.centaurcheiron-salon.nl
Workshop buikdans voor alle niveaus Thema:
muziek interpretatie in buikdans door Malaika uit
Marokko.
Noord-Afrikaans & Oriëntaals dansfeest
Start: Zondag 8 december 2013 om 19:30 uur
Einde: Maandag 9 december 2013
Locatie: De Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek
Kosten: € 8,Website: www.centaurcheiron-salon.nl

Oriental gala avond
Hallo dans-, muziek- en cultuurliefhebbers Je bent
van harte welkom op 8 december in Oosterbeek van
19:30-24:00 bij de spetterende oriëntaalse
dansavond met buikdans workshop vooraf 18:3019:30. Dit feest vindt plaats in de betoverende sfeer
van de monumentale Concertzaal bij de Centaur
Cheiron Salon. Wij willen dan graag de laatste
maand van het jaar dansend met jou vieren!

Start: Zaterdag 7 december 2013
Einde: Zaterdag 7 december 2013
Locatie: Zaandam
Kosten: gratis
Optredens en open podium
Spaans Arabische Dans met Carmen

Bellydanza Buikdansfestijn

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

Start: Zondag 15 december 2013 om 13:00 uur
Einde: Zondag 15 december 2013 om 17:30 uur
Locatie: De Laswerkplaats, Amersfoort
Website: http://bellydanz.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

We verraden nog niet het hele programma, maar we
lichten alvast wel een tipje van de sluier op: Shimmy
battle, mini-shimmyworkshop, een afwisselende
dansvoorstelling vol buikdans, met een vleug
flamenco, een snufje tribal fusion en experimentele
dans, waarin ook een rol weggelegd is voor beeldende kunst! Tevens mini oriëntaalse markt,
gelegenheid om je (al dan niet in buikdanskostuum)
te laten portretteren door een kunstenares, loterij
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met buikdansprijzen, hapjes, enz. En wat gebeurt er
met Maaike's baby? Je moet erbij geweest zijn!
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
Einde: Zaterdag 8 maart 2014
Locatie: Egypte
Website: www.faracha.nl
De Tocht is werkelijk prachtig en 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.
Afro-Arabische dansreis naar Senegal met
Dunya en Ahlem
Start: Vrijdag 28 februari 2014
Einde: Woensdag 12 maart 2014
Locatie: Senegal
Kosten: € 1250
Website: www.buikdans.nl/reizen
Een dansvakantie met een mix van oriëntaalse en
Afrikaanse dans in een het dorp Abene aan de
Atlantische oceaan op een uurtje afstand van Banjul
in Gambia. Danspakket (6 uur oriëntaalse buikdans,
6 uur Afrikaanse dans en 2 uur durende introductie
les) buikdanslessen van Dunya en Ahlem;
Afrikaanse danslessen van Mamadou Sanko met
assistentie van lokale danseressen; in overleg
creëren we een optreden voor een geschikte
gelegenheid (niet verplicht). Excursies met een boot
naar pelikaneneiland en door naar het authentieke
dorp Couba; zie hoe jungle juice getapt wordt van
de palmboom en geniet van een traditionele
dansuitvoering (inclusief lunch); bezoek de lokale
markt met visafslag, een craft market, doe een wens
bij de heilige boom en dans ’s avonds mee met de
traditionele dansen van de vrouwen van Bantaba en
geniet van een wervelende Kompou danser
Buikdansvakantie
Start: Dinsdag 25 maart 2014
Einde: Zaterdag 5 april 2014
Locatie: india
Kosten: € 1250
1ste buikdansvakantie in India!
Raqs, of Course
Start: Maandag 26 mei 2014
Einde: Maandag 2 juni 2014
Locatie: Cairo, Egypte
Website: www.raqsofcourse.com
For the first time in Cairo, Egypt, a festival hosted by
the star of the dance and master teacher Randa
Kamel. One week of intensive workshops, shows,
competition and dancing with Randa’s orchestra.
Plus a fantastic line up of top quality, internationally
renowned instructors. The numbers of places are
limited so make your booking now. Because ‘There
are no limits to dance’. With special guest: Nagwa
Fouad.
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