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VVVVoorwoordoorwoordoorwoordoorwoord    
 
Dat muziek en danseres één worden, dat is het streven van 
danseres Yazila, de enige Nederlandse danseres die danst 
volgens de concepten van de Amerikaanse Elena Lentini. 
Over beide onderwerpen vertelt Yazila meer in het 
interview in dit blad. Zou de intrigerende percussie van 
Susu Pampanin aan de eenwording kunnen bijdragen? Aan 
haar zal het niet liggen, of het moet zijn dat je dit met cd 
muziek nooit kunt bereiken. 
 
Wat heb je als buikdansprofessional aan de Bellyfit 
Instructor Training? Genoeg om de investering te doen, 
vindt danseres Rosanne Pouw. Het is een voorbeeld van 
certificering, iets dat ook met buikdans nuttig kan zijn, en je 
breidt er je lesrepertoire mee uit. 
 
Dansen op een choreografie of improviseren? Peter Verzijl 
deed een onderzoek onder danseressen naar hun 
voorkeuren en de redenen voor die voorkeuren. Die blijken 
per danseres en per gelegenheid te verschillen. En kun je 
met een goed ingestudeerde choreografie helemaal niet of 
juist wel emoties in de dans tot uitdrukking brengen? 
 
In Raqs wa Risala nummer 13 hebben we kunnen lezen 
over de bijzondere audities voor Bellydance Evolution. In 
dit nummer een kritische recensie over het resultaat: een 
mooi spektakel voor het grote publiek, waarvoor de 
recensent zijn eigen kennis thuis moest laten om ervan te 
kunnen genieten. 
 
Ook in dit nummer weer een artikel over de vertellingen van 
duizend-en-één nacht. Over hoe boeiend een schaduwfilm 
kan zijn, ook al voeren de oosterse danseressen zelfs hier 
een verleidingsdans uit.  
 
We sluiten af met de nieuwjaarsgroet van fotograaf 
Ronnos. Liefhebbers zullen er Mahdy Emarah, Amarah 
Ates en andere danseressen in herkennen die dit jaar 
dansten tijdens de galashow van “From Cairo With Love”. 
 
Veel leesplezier. 
 

Judith Scheepstra 
Hoofdredacteur 



Raqs wa Risala, nummer 37, januari 2014, blz. 2 

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  
 

 
 

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, in 2010 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 oriëntaal-
se 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 Bezieling, zelfoverstijging en eenwording m
 
In de Utrechtse binnenstad, verscholen in een klein steegje, heeft danseres Yazila een smaak-
volle studio “Alhambra”, waar ze lesgeeft en feesten organiseert. Yazila is al sinds jaar en dag 
één van de toonaangevende danseressen in Nederland en de enige danseres die danst volgens 
de concepten van de Amerikaanse danseres Elena Lentini. Hierover vertelt ze meer in dit 
interview. 
 

 
 
Wanneer ben je in aanraking gekomen 
met buikdans? 
Rond mijn 15e. Ik zat op jazzballet en mijn 
moeder, die ook danste, nam me mee naar 
mijn eerste buikdansles bij Yonina. Buikdans 
werd een liefde voor het leven. 
 
Wat fascineerde je het meest? 
Ik werd betoverd door de combinatie van de 
schoonheid van de dans, de gratie, de poëzie, 
de schitterende kostuums en de intrigerende 
muziek. Ik werd geraakt door iets wat ik alleen 
maar “het mysterie” kan noemen. 
 
Elena Lentini is je belangrijkste lerares 
geweest, wat raakte jou in haar dans? 
Elena Lentini is mijn mentor, een groot 
voorbeeld en een ware kunstenares. Naar mijn 

mening de beste in de wereld en de enige die 
deze dans als podiumkunst voor theater heeft 
weten te ontwikkelen. Ze is haar tijd ver 
vooruit. Ik voel me uitermate bevoorrecht haar 
te hebben leren kennen. Na veel reizen en les 
nemen bij prominenten wereldwijd leerde ik 
Elena ‘bij toeval’ kennen. Ik verbleef met mijn 
ouders in een hotel op de 8th Avenue in New 
York, tegenover de nachtclub waar Elena 
danste. Daarboven was een dansschool, 
Times Circle, waar veel beroemde dansers 
hebben getraind. Later werd de studio bekend 
als Fazil’s Studio, van de echtgenoot van 
Elena. Twaalf lelijke, vieze, oude studio’s met 
een ongelofelijke energie en alle dansvormen 
die denkbaar waren werden daar beoefend. 
Een paradijs! Helaas is het gesloopt, geofferd 
door projectontwikkelaars.  
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Ik heb daar de mooiste momenten van mijn 
leven gekend met jaarlijks of vaker workshops 
en lessen van Ibrahim Farrah, de leermeester 
van Lentini, Yousri Sharif en vele anderen. Ik 
danste vaak 8 uur per dag en nam privéles. Ik 
heb bij vele docenten lessen gevolgd maar me 
toegelegd op de stijl van Lentini. Ik werd 
geraakt door haar bezieling en diepgang. Haar 
dans is lyrisch en oogt natuurlijk maar heeft 
een enorme bewegingskwaliteit en perfectie. 
Haar creativiteit is ongeëvenaard en haar 
interpretatie van de muziek revolutionair.  
 
Ik heb opgetreden met haar dansgezelschap in 
New York. Het was fantastisch om het groeps-
proces en haar methode van creëren mee te 
maken. Eén van haar danseressen, Kerri 
O’Neill, is mijn beste dansvriendin geworden. 
We hebben veel samengewerkt en gedeeld. 
Wij zijn de enigen in de wereld die Lentini’s stijl 
beheersen. 
 
Waarin verschilt Lentini van de meeste 
Amerikaanse danseressen? 
De Amerikaanse stijl is teveel gericht op 
entertainment en wordt snel kitsch. Wanneer 
er in de Amerikaanse stijl met een sluier wordt 
gedanst is het vaak een ‘kunstje’ omdat de 
bewegingen niet geïntegreerd zijn in de dans. 
Dit geldt ook voor de - vaak hangende of juist 
geforceerd uitgestrekte - armen. In de 
Flamenco zijn de armen geïntegreerd in de 
dans, dat wil zeggen de danseres doet 
verschillende dingen tegelijkertijd. Elena 
daarentegen is integer. Ze gaat direct naar de 
kern en weet waar het over gaat. In haar dans 
behoudt ze de traditie. Ze neemt invloeden van 
andere vormen over maar maakt deze oosters. 
 
Heb je nog andere inspiratiebronnen? 
Alle kunstvormen kunnen me inspireren. De 
laatste jaren heb ik weer moderne dans 
gedaan en intensieve butoh-trainingen bij de 
oude Japanse meesters. Flamenco blijft een 
grote liefde. 
 
Wat wil je als danseres overbrengen op het 
publiek? 
Ik wil het publiek meevoeren naar een andere, 
parallelle wereld. Ik wil altijd dicht bij mezelf 
blijven, het gevoel laten spreken en van 
binnenuit dansen 
 
Wat wil je je leerlingen leren in de les? 
Het is mijn bedoeling zoveel mogelijk te geven, 
alles wat bijdraagt tot ontwikkeling en dans-
plezier, invoeling en veel persoonlijke aan-
dacht. Daarnaast techniek, kennis van stijlen, 

ritmes, geschiedenis, gebruik van de sluier, 
zills, folklore, minstens één klassieker per jaar 
behandelen, modern, traditioneel, eigen 
ontwikkeling, improvisatie-elementen en heel 
veel variatie. Veel leerlingen dansen al heel 
lang bij mij, juist de variatie spreekt hen aan. 
Afwisselen van verschillende technieken 
draagt bij aan je dansontwikkeling. Voor gevor-
derden geef ik choreografieën van Lentini en 
ontwikkeling van eigenheid. 
 
Wat is volgens jou de essentie van de 
oriëntaalse dans? 
Bezieling en zelfoverstijging, de magische 
momenten van eenwording van dansmuziek 
en danseres. Over Lentini werd geschreven: 
“beyond the seen, beyond the intellectual and 
even beyond the emotional it cuts straight to 
the spiritual”. 
 

 
 
Wanneer is die essentie er niet? 
Als je niet weet waar je over danst. 
 
Wat vind je van het opnemen van niet-
oriëntaalse elementen in de dans? 
Ik heb een grenzeloze nieuwsgierigheid. Voor 
mij is vernieuwing en ontwikkeling van levens-
belang anders is er geen groei. Wel met 
behoud van de traditie. Mijn specialisatie is 
Spaans-Arabisch. Voor een speciale productie 
heb ik mij verdiept in het archetype van de 
slang en voor mijn groep een ‘slangendans’ 
gemaakt, met invloeden uit de moderne dans 
en butoh. Het laatste project is Musica Danza, 
waarbij ik ‘buikdans’ op de piano. Binnenkort 
met een clipje op mijn website. 
 
Hoe vind je dat de oriëntaalse dans zich 
heeft ontwikkeld? 
Enorm. Er is een veel betere techniek, 
structuur en achtergrondinformatie. Dat geldt 
zowel voor Nederland als internationaal. 
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Zijn er ook negatieve veranderingen in 
Nederland? 
Helaas wel veel. Er is wildgroei, amateurisme, 
zelfoverschatting, werken voor bodemprijzen, 
oppervlakkigheid, veel van hetzelfde en 
plagiaat. Er zijn mensen die klakkeloos je 
teksten overschrijven. Er is weinig eigenheid. 
Hapklare dansjes van een dvd, glitterpakje 
bestellen en klaar! Je kunt bij wijze van 
spreken alles achter de computer regelen. 
De goede en professionele mensen uitgezon-
derd. En mijn leerlingen ook, die zijn zeer 
toegewijd en serieus. Een cadeau voor de juf! 
 
Wordt de oriëntaalse dans in Nederland 
serieus genomen? 
Wel en niet. We moeten ons realiseren waar 
de oriëntaalse dans staat in de rangorde van 
de dans. We moeten onze plaats kennen. 
Buikdans wordt geassocieerd met 
entertainment. Daar is niets mis mee, want 
goed entertainment is ook een kunst, maar ze 
hoort als dansvorm niet in het theater en is niet 
te verwarren met echte kunst. De Bellydance 
Superstars zijn een voorbeeld van goed 
entertainment en Elena Lentini is een 
voorbeeld van echte kunst. 
 
In Flamenco, ook een etnische dans die zich 
de laatste 20 jaar enorm ontwikkeld heeft en 
wél wordt gerespecteerd is Eva Yerbabuena 

een voorbeeld van iemand die echte kunst 
maakt.  
 
Ik heb vrienden in de ‘echte’ danswereld die 
mijn werk kennen en waarderen, maar weinig 
enthousiasme kunnen opbrengen voor de 
doorsnee blote buikdans. Ik heb de naam 
oriëntaalse dans gehanteerd in het begin toen 
ik startte met lesgeven, maar ik merkte al snel 
dat dat niet werkte. Het veranderen van de 
naam buikdans in oriëntaalse dans zou een 
goede start zijn. 
 
Hoe zie je de toekomst van de oriëntaalse 
dans in Nederland? 
Als ik kijk naar de scene in New York, die ik 
goed ken, dan loopt deze een aantal jaren op 
ons vooruit. Dan ziet het er niet zo best uit. 
Zelfs de bekende danseressen hebben amper 
leerlingen en optredens, er is nauwelijks 
interesse. Maar misschien is dit goed, het zou 
een keerpunt kunnen zijn tot groei en ontwik-
keling tot een gerespecteerde dansvorm. 
 
Hoe zie je je eigen danstoekomst? 
Doorgaan met het goede werk, in ontwikkeling 
blijven and finding myself in the dance… 
 
Peter Verzijl 
(Foto’s © Perry van Horssen) 
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n Verleidingsdans van wajangpoppen m
 
Als één filmversie van de vertellingen van 1001 nacht indruk op me heeft gemaakt, dan zijn het 
de schaduwspelen van Lotte Reiniger (1899-1981). Gelukkig zijn ze op het internet te zien. 
 
De Chinese kunst van het silhouet poppenspel 
fascineerde Lotte Reiniger al sinds haar jeugd. 
Zo maakte ze als kind al haar eerste poppen-
theater met als publiek haar eigen familie en 
vrienden. Toen ze een tiener was, kwam de 
liefde kwam voor film. Aanvankelijk was ze 
vooral onder de indruk van het werk van 
Georges Meliès (zie ook Raqs wa Risala 25). 
 

 
 
300.000 beelden    
De eerste film van Lotte Reiniger verscheen in 
1917. In 1923 begon Reiniger samen met Carl 
Koch, Walter Ruttmann en Berthold Bartosch 
met de eerste volle lengte silhouetten animatie 
film "Die Abenteuer des Prinzen Achmed". Na 
300.000 afzonderlijke beelden werd de film in 
1926 werd voltooid. Daarna volgden nog vele 
andere silhouettenfilms, zoals de sprookjes 
van Assepoester, Duimelijntje, de Chinese 
nachtegaal en Hans en Grietje. In totaal heeft 
Reiniger meer dan veertig films gemaakt. 
 
Met een duur van ruim een uur is "The 
Adventures of Prince Achmed" (1926) de 
langste van de Reiniger films over 1001 nacht. 
Deze film is een collage van verschillende 
bekende en minder bekende verhalen. 

Vliegend paard 
Een Afrikaanse tovenaar presenteert tijdens 
een groot feest een vliegend paard aan de 
kalief. Wanneer de tovenaar weigert om het 
aan de kalief te verkopen voor goud, belooft de 
kalief hem zijn dochter Dinarsade. Prins 
Achmed, Dinarsade's broer maakt bezwaar, 
maar laat zich verleiden om het vliegende 
paard uit te proberen. Het paard neemt hem 
mee de lucht in, hoger en hoger, verder en 
verder. De prins verdwijnt spoorloos, omdat hij 
niet weet hoe hij het paard moet besturen. De 
kalief neemt de tovenaar gevangen. 
 
Toch weer een verleidingsdans 
Als Achmed eindelijk heeft ontdekt hoe hij het 
paard naar beneden kan krijgen, bevindt hij 
zich in een vreemd land. Hij wordt begroet 
door een groep van aantrekkelijke vrouwen, 
die allemaal dingen naar zijn gunst. Ze doen 
zelfs een buikdansje voor hem om hem te 
verleiden te blijven, maar Ahmed valt als een 
blok voor de mysterieuze Peri Banu, heerseres 
van de Wak-Wak eilanden. Hij probeert haar 
over te halen met hem mee te gaan naar zijn 
land. 
 
Maar dan ontsnapt de tovenaar uit de gevan-
genis... Gelukkig komt Aladdin te hulp met zijn 
lamp. En dan is er nog de titanenstrijd tussen 
de heks, die prins Achmed wil helpen, en de 
tovenaar, die om beurten in een ander dier 
veranderen. Al met al een aaneenschakeling 
van wondermooie plaatjes. 
 
Schijndood 
Een veel kortere film draagt de titel "Der 
scheintote Chinese" (1928). Het is een 
interpretatie van een vrij bekend verhaal uit de 
duizend-en-één nacht. In de film gaat het over 
een kleine gebochelde man, de lieveling van 
de keizer van China, die zich tijdens een 
etentje verslikt in een visgraat. Zijn gastheer en 
gastvrouw zijn zo bang om van moord te wor-
den beschuldigd, dat ze zich van het lichaam 
ontdoen. Ze laten het achter voor de deur van 
de plaatselijke dokter. Het doktersechtpaar 
heeft hetzelfde probleem en dumpt het lichaam 
bij een gierige, alleenwonende man, die het op 
zijn beurt op straat achterlaat. Uiteindelijk 
wordt een dronken man, die dacht te worden 
aangevallen door de gebochelde en zich 
daartegen verdedigde, op verdenking van 
doodslag ingerekend door de politie. Hij moet 
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boeten voor de moord op de favoriet van de 
keizer. Hoe het verhaal afloopt zal ik hier niet 
verklappen. Voor wie nieuwsgierig is, staat de 
film online. Het originele verhaal is trouwens 
als verhaal net iets interessanter. Het handelt 
namelijk over een Chinees echtpaar, een 
joodse dokter, een vrijgezelle moslim en een 
christelijke koopman. Als om duidelijk te 
maken dat dezelfde menselijke zwakheden 
gelden voor iedereen... 
 
"The Magic Horse" stamt uit 1953 en vertelt 
het verhaal van prins Achmed in een iets 
andere context. Ook zeer de moeite van het 
bekijken waard.  
 
Boze oom 
"The Caliph Stork" (1954) gaat over een jonge 
kalief die door zijn oom wordt bedrogen, omdat 
die zelf kalief wil worden. De oom maakt een 
magisch poeder waarmee zijn neef en diens 
vertrouwde vizier veranderen in ooievaars. He-
laas vergeten ze zich de spreuk waarmee ze 
hun oude gedaante weer kunnen terugkrijgen. 
Maar dan ontmoeten ze een meisje dat ook 
door de tovenaar is betoverd en in een uil is 
veranderd. Zij heeft een plan... 
 
Ook Aladdin maakt nogmaals zijn opwachting 
in het schaduwtheater. Daarvan heb ik helaas 
alleen een clandestien in de bioscoop gefilmde 
versie van gevonden. "Aladdin and the magic 
lamp" verscheen ook in 1954 en vertelt een 

iets andere versie van de avonturen van 
Aladdin, dan die we zagen in de film uit 1926. 
 
Voor jong en oud 
Omdat het stomme films zijn, zijn de films van 
Lotte Reiniger geschikt voor jong en oud. Ook 
al zijn bij veel online versies de intertitels ver-
vangen door een (Engelse) commentaarstem. 
Voor kinderen is dat misschien helemaal geen 
probleem; de beeldtaal is zo sterk dat ze aan 
een enkel woord genoeg zullen hebben. 
 
Verder verkennen 
Over het werk van Lotte Reiniger zijn veel 
boeken en dvd's verschenen. In de documen-
taire "The Art of Lotte Reiniger" laat de artieste 
zien hoe een schimmenfilm tot stand komt. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotte_Reiniger  
The Adventures of Prince Achmed (1926)  
www.youtube.com/watch?v=QAgznaw8UZc  
Der scheintote Chinese (1928) 
www.youtube.com/watch?v=6K1lquNDNpo  
The Magic Horse by Lotte Reiniger (1953)  
www.youtube.com/watch?v=myG5Xg0NaQ4  
The Caliph Stork (1954) 
http://tinyurl.com/CaliphStork   
Aladdin and the magic lamp (1954) 
www.youtube.com/watch?v=NBhHRxwKShc  
The Art of Lotte Reiniger 
http://tinyurl.com/ArtReiniger  
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n De Bellyfit Instructor Training m
 
In de buikdanswereld zijn we nog niet toe aan een uniforme taal en opleiding van docenten, wat 
het moeilijk maakt om als je buikdansdocent te blijven ontwikkelen. Daarom probeert Rosanne 
Pouw certificatiesystemen van andere bewegingsvormen uit, vanuit de gedachte dat je aan de 
hand van zo’n opleiding zelf kunt bepalen wat je als buikdansdocent wil overnemen. Het is ook 
handig om in verschillende bewegingsvormen les te kunnen geven. Voor studio-eigenaren en 
danseressen die hun hoofdinkomen uit lesgeven halen is het een mooie manier om nieuwe 
doelgroepen aan te spreken. 
 

 
 
In augustus trok de aankondiging van de 
Bellyfit Instructor Training mijn aandacht. Een 
intensief weekend waarin je leert om les te 
geven volgens het mij volslagen onbekende 
Bellyfit format. Nieuwsgierig geworden klikte ik 
op de link naar de website. 
 
Wat is Bellyfit? 
Op de website werd ik een beetje wijzer. De 
bewegingen in het format zijn geïnspireerd op 
buikdans, Indiase dans en Afrikaanse dans. 
Ook komen bewegingen aan bod gebaseerd 
op Pilates en yoga. Ik vroeg me af wat dit 
toevoegde aan het reeds bestaande aanbod 
aan groepslessen aerobics, wereld dans, yoga 
en Pilates. Kenmerkend is dat het een work-
out is voor en door vrouwen, waarbij extra aan-
dacht wordt besteed aan de bekkenbodem-
spieren en de ademhaling.  
 
In 2007 begon Alice Bracegirdle met het geven 
van Bellyfit in Canada. Zij merkte dat steeds 

meer vrouwen op zoek zijn naar zingeving en 
plezier, terwijl traditionele fitness lessen vooral 
gericht zijn op prestatie. Door het combineren 
van werk, gezin en sporten raakten vrouwen 
het contact met hun lichaam kwijt. Dat contact 
met je lichaam en een spiritueel element 
vonden ze in buikdans, Afrikaanse dans en 
Indiase dans, terwijl yoga en in Pilates een 
solide basis vormen voor effectieve oefeningen 
om je kracht, flexibiliteit en core (de spieren in 
je romp waar je stabiliteit en kracht opbouwt) te 
versterken. Een combinatie lag voor de hand 
en Alice begon met het ontwikkelen en les-
geven in dit format. 
 
Fitness is een aparte industrie, waar verschil-
lende richtlijnen en certificaten worden 
gehanteerd. In de buikdanswereld hebben 
sommige docenten een lesmethodiek opgezet 
waarin buikdans en fitness met elkaar worden 
vermengd, maar dit blijft meestal bij iets inten-
siever bewegen dan in een normale buikdans- 
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les. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld.  
Gelukkig zag ik dat twee danseressen in 
Nederland de training al hadden gevolgd en ik 
vroeg hen om advies. "Doen!" was het ant-
woord en zo kwam het dat ik op een vroege 
zaterdagochtend in een halflege trein naar 
Amsterdam zat, op weg naar Global Dance 
Lab voor de Bellyfit Instructor Training. Na mijn 
online inschrijving kreeg ik netjes een e-mail 
met tips ter voorbereiding. Ongeveer een week 
voor de training ontving ik de link naar het 
BFIT Trainee Manual (handboek voor 
trainees). 
 
Ter voorbereiding had ik het handboek uitge-
print en doorgelezen; het is verplicht om een 
uitgeprint manual bij je te hebben, zodat je 
aantekeningen kunt maken. Verder was het 
advies om uitgerust en fit aan de training te 
beginnen. 
 
De training  
Ik kwam als laatste aan en schoof tussen de 
negen andere studenten die al klaar zaten op 
hun yoga mat. Allemaal droegen we sport-
schoenen en fitness kleding, hier en daar met 
een heupsjaaltje erover. Het werd aangeraden 
om extra kleding mee te nemen, omdat er flink 
gezweet zou worden en voor het cardio 
gedeelte is het uit veiligheidsoverweging 
verplicht om schoenen te dragen. Een groot 
deel van de deelnemers was buikdanseres. Er 
zat ook een Pilates docent bij en een jonge 
moeder die speciaal uit Brussel was afgereisd 
om de training te volgen. De training werd 
gegeven door Gillian Cofsky, een fris en fruitig 
ogende docente die op een prettige manier de 
leiding nam. We begonnen met ons BFIT 
Trainee Manual, waarin de Bellyfit filosofie en 
de onderdelen daaruit werden toegelicht.  
 
Vooraf had ik opgezien tegen de lange dagen. 
Tien uur instructie is pittig, zeker als er een 
fitness aspect in zit. Gelukkig viel het mee en 
werd er veel afgewisseld tussen luisteren, 
vragen stellen, oefenen in kleine groepje en 
pauzes.  
 
Gillian is een prettige docent met uitstekende 
didactische vaardigheden en al snel bleek dat 
er goed was nagedacht over de verschillende 
onderdelen en hoe ze in elkaar passen. 
Voortbouwend op best practices vanuit de 
fitness industrie was het format er op gericht 
om mensen op een veilige en prettige manier 
in beweging te brengen. Daarnaast leerden we 
ook het een en ander over didactiek, je rol als 
docent en hoe je de energie in je les kunt 
gebruiken om je leerlingen energie te geven. 
 

Je kunt Bellyfit lessen geven aan kleine en 
grote groepen. Wekelijkse lessen geef je aan 
ongeveer tien tot twintig mensen, maar je kunt 
ook groepen van vijftig tot honderd vrouwen in 
beweging krijgen.  
 

 
 
Vermoeidheid 
Na de eerste dag vertrokken alle deelnemers 
richting een warme douche en avondmaal. 
Voor sommigen betekende dat een flinke reis, 
anderen hadden een slaapplaats in 
Amsterdam gevonden. Ik raad aan om in de 
buurt te overnachten omdat je best wat tijd 
nodig hebt om bij te komen. De tweede dag 
behandelde het samenstellen van de les en de 
support die vanuit Bellyfit wordt gegeven.  
 
Het format pleegt een fikse aanslag op je 
geheugen: inhoudelijk heb je per les vijf 
bewegingen in de warming-up, ongeveer 10 
bewegingen in de cardio, 5 Pilatesachtige 
bewegingen en een stretchsessie waarin 5 tot 
8 bewegingen voorkomen. Al deze 
bewegingen leg je uit, zowel de basis 
beweging als de aanpassingen om het 
intensiever te maken. Bovendien ben je 
voortdurend aan het cue-en: je geeft 
aanwijzingen aan de groep om je leerlingen in 
beweging te houden en om ze eraan te 
herinneren wat de correcte houding is, en waar 
ze op moeten letten om veilig te blijven 
bewegen en blessures te voorkomen. Waar je 
in een buikdansles mensen in groepjes kunt 
laten werken, is Bellyfit erop gericht om de 
studenten elk moment van de les te blijven 
begeleiden.  
 
De typische buikdansbewegingen die je 
terugziet in aangepaste vorm zijn de shimmy, 
het opduwen van de heup, de hipdrop en de 
heup cirkel. Allemaal aangepast naar een 
fitness format, zodat mensen die nooit aan 
buikdansen gedaan hebben de beweging veilig 
kunnen uitvoeren. Uit de Afrikaanse dans is 
een aantal typerende zwaaiende bewegingen 
overgenomen en Bollywood en Bhangra  
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leveren de ‘bounce’ bewegingen in de work-
out. Het systeem is duidelijk een integratie van 
verschillende stijlen, Bellyfit is daarom niet te 
vergelijken met een buikdans work-out. 
 
Certificering 
Ondanks de vermoeidheid lukte het ons 
allemaal om de twee dagen door te komen. In 
principe kun je niet zakken voor de instructor 
training, maar het afronden van de training 
maakt je nog geen instructeur. Als je Bellyfit 
les wilt geven moet je acht (gratis) practicum 
lessen geven, feedback verzamelen en ter 
beoordeling naar Canada sturen. De practicum 
lessen zijn gewone Bellyfit lessen, zodat je 
kunt oefenen met lesgeven. De lessen kunnen 
plaatsvinden bij iemand thuis, in een 
sportschool of in een danszaal. Het liefst met 
minstens twee deelnemers, omdat het immers 
een groepsfitness format is. Ook moet je lid 
worden van CREW, wat betekent dat je vijftien 
euro per maand betaalt om toegang te krijgen 
tot de online bibliotheek. Je spaart punten 
(twintig per maand) waarmee je bijvoorbeeld 
nieuwe muziek kunt kopen (veertig punten) of 
een choreografie (tweeëndertig punten voor 
een complete les, of vier tot zes punten per 
lesonderdeel). De laatste eis is dat je minstens 
één Bellyfit les per week geeft om je kennis en 
kunde op peil te houden.  
 

 
 
Zoals Gillian ook aangaf in de training, is het 
lastig om de kwaliteit van docenten te 
garanderen. Bellyfit gaat uit van marktwerking: 
als mensen slecht les geven, zullen ze weinig 
leerlingen hebben en vanzelf stoppen. 
Aangeraden wordt om ook een certificaat te 
halen om groepsfitness te kunnen geven, 
zodat je aan sportscholen kunt laten zien dat je 
verantwoord les geeft.  
 
Vragen 
Een van de belangrijkste vragen die tijdens de 
trainingen werden gesteld was over het 
gebruik van eigen muziek. Dat is niet 
toegestaan. Bellyfit verstrekt muziek die past 

bij het format. Drie mixen zijn gratis te 
downloaden voor crew members, meer muziek 
kun je met behulp van het punten systeem 
kopen. Voor mezelf vind ik dat niet storend. 
Het is duidelijk geen dansles waarin 
interpretatie van de muziek centraal staat en 
dat maakt de geremixte muziek erg geschikt.  
 
Een tweede vraag is in hoeverre je als docent 
je eigen stijl kwijt kunt in de les. Ik merkte 
tijdens de training dat de Pilates docent het 
deel met de core oefeningen zo uit haar mouw 
schudde, terwijl ze moeite had met het 
onthouden van de combinaties voor het cardio 
deel. Ik had meer moeite met het Pilates deel 
omdat dat voor mij het minst bekend is, terwijl 
de choreografie en de yoga oefeningen me 
bekend voorkwamen. Je kunt zelf de cardio 
bewegingen uitkiezen die jij prettig vindt, zo 
lang ze binnen het format van Bellyfit passen. 
Ik vind het prettig dat er zoveel beschikbaar is 
in de online bibliotheek, zodat ik kan putten uit 
de kennis van mijn mededocenten.  
 
Praktijklessen 
Na de afsluiting van het weekend heb ik 
meteen mijn practicum lessen gepland. Het 
bleek pittiger dan gedacht om de training om te 
zetten naar praktijk, omdat het lastig is zoveel 
informatie en vaardigheden tegelijkertijd in te 
zetten. De feedback van de deelnemers was 
positief: ze waarderen de flow in de les, dat je 
aan de ene kant hard werkt in het cardio en 
core deel terwijl je ontspant met de meditatie 
en stretch oefeningen. Ook de combinatie 
fitness en dans werd gewaardeerd: voor 
leerlingen die geen interesse hebben in het 
onthouden van choreografie is dit een prima 
manier om in beweging te komen. Lastig vond 
ik dat ik weinig achtergrond heb in Pilates, 
waardoor dat onderdeel in mijn lessen wat 
minder goed uit de verf komt. Na het opsturen 
van de feedback kreeg ik binnen een dag te 
horen dat ik vanaf nu gecertificeerd ben om 
Bellyfit lessen te geven. Natuurlijk kunnen 
deelnemers van de Bellyfit Instructor Training 
ook kiezen om geen les te gaan geven.  
 
Mijn ervaring 
Wat ik waardevol vind aan de Bellyfit instructor 
training, is de nadruk op veilig bewegen, ook 
voor mensen die niet kunnen dansen. Dat 
maakt dezelfde Bellyfit les erg toegankelijk en 
leuk voor zowel beginners als voor gevorder-
den. De principes uit de fitnesswereld zorgen 
ervoor dat ik heel anders naar les geven ga 
kijken en intussen ook het een en ander 
aangepast heb in mijn lessen. Zo wissel ik 
vaker en bewust tussen uitleggen met het 
gezicht naar de groep toe en met mijn gezicht 
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naar de spiegel. Ik heb meer cues en manieren 
geleerd om uit te leggen wat een correcte 
houding is en hoe leerlingen dat bij zichzelf 
kunnen aanpassen.  
 

 
 
Lesgeven in Bellyfit vereist een goede 
voorbereiding en een goed geheugen; het is 
een aanrader om in je lokaal een checklist op 
te hangen. De methode heeft natuurlijk ook zijn 
nadelen: het is geen dansles, je moet binnen 
de richtlijnen van het format blijven en je moet 
steeds blijven voldoen aan de eisen vanuit 
Bellyfit om de naam te mogen gebruiken. Dit 
zijn tegelijkertijd voordelen: het is een fitness 

les, dus de nadruk ligt op bewegen; het is 
gemakkelijk om binnen de richtlijnen te blijven 
als je gebruikt maakt van de CREW bibliotheek 
en aan de eisen is gemakkelijk te voldoen 
wanneer je je lessen goed voorbereidt. 
 
Meer weten? 
Voor mij was het een waardevolle en interes-
sante ervaring, waar ik veel van heb geleerd, 
met inzichten waarmee ik mijn buikdanslessen 
beter vorm kan geven. Als ik de Bellyfit Instruc-
tor Training had gevolgd toen ik net begon met 
lesgeven, was dat de kwaliteit van mijn 
buikdanslessen zeker ten goede gekomen. Ik 
raad iedereen die buikdanslessen wil gaan 
geven of geeft aan om docenten opleidingen te 
volgen in andere bewegingsvormen. 
 
Vanaf voorjaar 2014 ga ik in Utrecht wekelijkse 
Bellyfit lessen gegeven om mijn kennis up to 
date te houden. Houd de Bellyfit website 
( www.bellyfit.com ) in de gaten: er wordt 3in 
2014 een nieuwe Bellyfit instructor Training 
gegeven in Amsterdam.  
 
Rosanne Pouw

 
 

  



Raqs wa Risala, nummer 37, januari 2014, blz. 12 

n To choreograph or not to choreograph m
 

that is the question 
 
Het zal bij iedereen die optreedt een bekend verschijnsel zijn: je bent voor een optreden 
geboekt en je gaat bedenken wat je daar gaat doen. Soms heb je daarvoor maanden de tijd, 
soms héél kort. Je houdt rekening met de ambiance en met je publiek. Is het op een festival, in 
het restaurant of op een feestje en voor wie is dat feestje dan? Hoeveel ruimte heb je? Heb je 
de ruimte weleens gezien? Je zoekt muziek uit en je bereidt je voor. Dan is het de vraag: ga je 
op een choreografie dansen? Ga je improviseren? Of maak je een kwart- of een half-choreo-
grafie, met een aantal vaste herkenbare punten en verder improvisatie? Wat je ook kiest, er 
zullen altijd plus- en minpunten aan je keuze verbonden zijn. Hoe denken danseressen 
hierover? 
 
Ik mailde een stuk of zestig mij bekende en 
onbekende dansers en danseressen, stelde 
een aantal vragen over dit onderwerp en kreeg 
van vijf danseressen antwoord: Sadiya, Yazila, 
Petra, Kaylah en Marion. 
 
Waarop dans je het liefst, een choreografie, 
een half-choreografie of improviseer je het 
liefst? Kun je ook vertellen waarom? 
 
Sadiya: Het liefst improviseer ik, maar in de 
praktijk doe ik meestal een half-choreografie; ik 
structureer de dans voor mezelf en bepaal 
waarom ik de nadruk wil leggen op een 
bepaald gedeelte en ik markeer een paar 
punten, waarin ik een bepaalde beweging of 
een accent wil hebben. Bij improviseren kun je 
gemakkelijker inspelen op je omgeving, zoals 
de ruimte waarin je moet dansen of de reacties 
van het publiek. Ik vind het fijn om de vrijheid 
te hebben om spontaan te reageren. Boven-
dien ga ik met een choreografie gauw in mijn 
hoofd zitten en dat gaat ten koste van mijn 
expressie en het gevoel. 
 
Yazila: Ik dans het liefst op een choreografie 
omdat ik hiermee het beste van mezelf kan 
laten zien. Ik ga graag goed voorbereid het 
podium op en wil de dans kunnen 'dromen', 
zodat ik niet na hoef te denken maar mij kan 
focussen op mijn innerlijk en de beleving. Als 
je er zelf meer van kunt genieten is dat ook 
voelbaar voor het publiek. Een choreografie is 
als een kunstwerk, een deel van jezelf en door 
er mee op te treden breng je het tot leven, je 
bezielt je dans. 
 
Petra: Kennis, techniek en creativiteit in 
interpretatie moeten, vind ik voor mijzelf, van 
een hoog niveau zijn voordat ik zou gaan 
improviseren voor een belangrijk optreden. 
Daar waag ik mij dus nog niet aan. Improvise-
ren doe ik thuis. Daar kan ik afgaan als een 
gieter terwijl alleen de banken en stoelen daar 
getuige van zijn. Improviseren is te gek en een 

kunst op zich. Zelf zal ik dat voor een geboekt 
optreden niet doen, tenzij op het laatste freaky 
nummer, waarop ik met het publiek ga dansen. 
Improviseren vind ik voor grote sterren 
weggelegd (zonder een oordeel over collega’s 
uit te spreken). 
 

 
 
Kaylah: Zelf dans ik het liefst op een choreo-
grafie. Dat geeft mij het meeste houvast, 
structuur en duidelijkheid. En dat maakt mij 
zekerder. Alleen met baladi improviseer ik 
liever, maar wel met een paar vaste punten in 
de dans. 
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Marion: Voor mij werkt een combi choreografie 
met improvisatie het beste. Een leidraad waar 
je zelf nog invulling aan kunt geven. Een hele 
choreografie vind ik vervelend omdat je die 
altijd onthoudt en dan niks anders meer kunt 
doen op dat muziekstuk. Ook vind ik het fijn 
een gedeelte te improviseren. Anders is het 
gevoel voor mij weg en vind ik mijn uitstraling 
ook minder. 
 
Als je normaal gesproken improviseert, zijn 
er ook gelegenheden waarop je een 
choreografie gebruikt? 
Sadiya: Bij technisch moeilijke dansen die een 
hoop vaardigheid vereisen (bijvoorbeeld 
zwaarddansen) wil ik nog wel eens een 
choreografie instuderen, maar dan komt het 
even goed voor dat ik halverwege een stuk 
vergeet of toch iets anders ga doen. En bij 
groepsdansen kom ik er niet onderuit om een 
choreografie te leren en dan vind ik het ook 
leuk om iets nieuws te leren, buiten mijn 
gewone comfort-zone. 
 
Als je normaal gesproken op een 
choreografie danst, zijn er ook 
gelegenheden waarop je improviseert? 
Yazila: Ik improviseer als er live muziek is en 
als het goed aanvoelt. Dan laat ik de choreo-
grafie los en improviseer ik. Sommige dansen 
zijn een half-choreografie en hebben alleen 
een begin en een einde of bepaalde 
vastgelegde punten. 
 
Kaylah: Vaak dans ik dus een choreografie 
tijdens een optreden maar op feesten en 
hafla’s gebruik ik meer improvisatie. Dan is 
'vrij' dansen toch het prettigst. 
 
Wat vind je in het algemeen gesproken 
voordelen van een choreografie? 
Sadiya: Bij improviseren blijf je vaak hangen in 
bewegingen die gemakkelijk voor je zijn. Bij 
choreografie, en zeker als je de choreografie 
van een ander danst, kom je uit je comfort-
zone en vergroot je je dansvocabulaire. 
Sommige choreografieën die ik leerde als half-
gevorderde leerling zijn nog steeds heel 
geschikt als basisstructuur om op te variëren 
 
Yazila: De omstandigheden zijn voor ieder 
optreden anders: de vloer, de ruimte die je 
hebt, het licht, geluid, het publiek, enzovoort. 
Het is prettig om de choreografie als zekere 
factor te hebben. Je hebt de muziek 
geanalyseerd en nagedacht over wat je wilt 
laten zien. 
 
Petra: Een choreografie maken daagt je uit de 

muziek te plaatsen, te tellen, te horen en je 
volledig eigen te maken. Het daagt je uit je 
opgedane kennis en technieken gestructureerd 
in te zetten en het dwingt je na te denken over 
de creatieve keuzes die je maakt en tot in den 
treure te oefenen. Ik heb er geen bezwaar 
tegen om een choreografie van een ander aan 
te leren. Als je jezelf toestaat om op natuurlijke 
wijze verandering in je interpretatie aan te 
brengen dan wordt de dans je vanzelf eigen. 
 
Kaylah: Structuur, duidelijkheid, zekerheid en 
houvast. 
 
En wat vind je de nadelen van een 
choreografie? 
Sadiya: Ik vind weinig dingen saaier om naar 
te kijken dan een groep mensen die frontaal 
naar het publiek allemaal hetzelfde doen en 
daar komt het in een hoop groepschoreo-
grafieën vaak op neer. Wat ik ook erg vind: als 
mensen braaf hun pasjes doen zonder enig 
gevoel voor de muziek of zonder enig idee 
waar het nummer over gaat. Of als ze een 
choreografie dansen die op een of andere 
manier niet bij hen past, alsof ze een slecht 
passende jurk aan hebben. Een nadeel bij het 
lesgeven vind ik dat leerlingen heel erg 
afhankelijk worden en een beetje achter de juf 
aanhobbelen, terwijl hun eigen creativiteit door 
het putje wegspoelt. 
 
Yazila: Je moet niet te vaak dezelfde choreo-
grafie dansen maar afwisselen, anders vervlakt 
het. Wanneer de danseres de choreografie 
alleen in haar hoofd heeft, wordt het 
mechanisch of steriel. Dan is het geen dansen 
meer maar pasjes doen. Het is wikken en 
wegen, keuzes maken en weten waarom je 
iets doet. 
 
Petra: De gedachten of meningsverschillen die 
draaien om het wel of niet dansen op een 
'bedacht stappenplan' gaan meestal over het 
feit dat men het idee heeft dat een 
choreografie de link naar het gevoel zou 
bemoeilijken. En dat doet het inderdaad als de 
choreografie nog niet goed in je lijf zit en je nog 
moet nadenken over je passen en moves. 
 
Kaylah: Als je de choreografie in het heetst van 
de strijd kwijt bent is het vaak lastig ineens 
even iets anders te 'verzinnen'. 
 
Marion: Een choreografie kan storend zijn als 
je die van iemand anders overneemt. Jouw 
gevoel bij een muziekstuk kan heel anders zijn 
dan van degene van wie je hem hebt 
overgenomen. 
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Wat vind je over het algemeen gesproken 
de voordelen van improvisatie? 
Sadiya: Het grootste voordeel is ongetwijfeld 
dat de dans een stuk spontaner en natuurlijker 
wordt en dat je kunt inspelen op de situatie van 
dat moment. 
 
Yazila: Spontaniteit, het verrassingselement. 
Je hebt geen voorbereiding, je hoeft geen 
afwegingen en of keuzes te maken. Je hebt 
een andere focus en je bent zeer alert op de 
muziek. 
 
Kaylah: De vrijheid die het geeft. 
 
En wat vind je de nadelen van 
improviseren? 
Sadiya: Ik heb weleens hoogdravende 
uitspraken gehoord als “ik ben een instrument 
van de muziek” met als bijgedachte dat dit 
onmogelijk is binnen een choreografie, maar 
die kwamen meestal van leerlingen die 
weigerden om de techniek goed aan te leren of 
zich te voegen binnen de groep tijdens een 
leerlingenpresentatie. Het verlangen naar 
authenticiteit en spontaniteit kan ook wel 
ontaarden in maar wat doen, meer van 
hetzelfde en een totaal gebrek aan structuur 
en techniek. 
 
Yazila: Bij gebrek aan inspiratie, ervaring en 
dergelijke kan het door teveel herhalingen 
monotoon worden en als je niet goed in de 
muziek zit, kun je te vroeg of te laat in de 
muziek dansen. 
 
Kaylah: Het voordeel is eigenlijk ook het 
nadeel, door de vrijheid kan het nadeel zijn dat 
je ook niet meer weet wat je moet doen of dat 
je teveel in herhaling vervalt. 
 
Marion: Een hele improvisatie is leuk voor het 
publiek dat niet zo kritisch is, maar stel dat je 
ineens geen idee hebt wat je moet doen, dan 
sta je daar. Zeker als je onervaren bent is een 
choreografie wel zo handig. 
 
Ben je weleens afgeweken van je 'normale 
patroon' en hoe beviel dit? 
Sadiya: Ik wijk op dit moment van mijn patroon 
af door samen met een collega-danseres 
choreografieën uit te pluizen en na te dansen. 
Eigenlijk vind ik het - afgezien van mijn 
uitgesproken voorkeur voor improvisatie - heel 

erg not done om choreografieën van een ander 
na te dansen. Maar het is erg leerzaam merk 
ik. Vooral in technisch opzicht en zo lang we er 
niet mee optreden of doen alsof de 
choreografie van ons is, heb ik er in moreel 
opzicht ook geen moeite mee. 
 
Kaylah: Echt afgeweken van mijn patroon heb 
ik eigenlijk niet. Ik ben weleens een 
choreografie kwijt geweest maar heb dit 
gelukkig wel goed kunnen oplossen. 
 
Heb je nog iets anders te vertellen of toe te 
voegen over dit onderwerp? 
Sadiya: Ik denk dat de waarheid in het midden 
ligt. Dans is aan de ene kant gevoel en 
expressie, maar zonder techniek, structuur en 
voorbereiding kun je net zo goed op de 
dansvloer in de disco gaan staan. Wat mij 
betreft is het én én: verrassende combi’s 
voorbereiden, nadenken over ruimtegebruik, 
dynamiek, contrasten, enzovoort, maar tijdens 
het dansen ook durven loslaten en reageren 
op hoe de situatie is op dat moment. 
 
Yazila: De choreografie laat zien wie de 
danseres is en waar ze voor staat. Veel 
choreografieën lijken op elkaar en zijn 
voorspelbaar. Daarin vind ik Elena Lentini 
geniaal. Haar interpretatie van de muziek, haar 
inzichten en creativiteit maken haar 
choreografieën naar mijn mening zo bijzonder. 
 
Petra: De gedachten of meningsverschillen die 
draaien om het wel of niet dansen op een 
‘bedacht stappenplan’ gaan meestal over het 
feit dat men het idee heeft dat een 
choreografie de link naar het gevoel zou 
bemoeilijken. En dat hoeft niet zo te zijn. 
 
Kaylah: Ik vind dat het een persoonlijke keuze 
is van de danser(es) om een choreografie of 
een improvisatiedans te doen. Het is maar 
waar een ieder zich het prettigst bij voelt. 
 
Conclusie 
Is er een conclusie te trekken na dit kleine 
onderzoekje? Eigenlijk niet, of het moet zijn dat 
iedereen om wat voor redenen ook een eigen 
voorkeur heeft en dat het interessant is om te 
lezen wat deze is. 
 
Peter Verzijl 
(Illustratie © Geertje Peggeman)
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n Bellydance Evolution, Spirit of the Orient m
 
Deze zomer ontving ik een mailtje met de aankondiging van de show "Bellydance Evolution, 
Spirit of the Orient", met een indrukwekkende speellijst van 28 voorstellingen in heel 
Nederland in net één maand tijd. Wat vermeldde de mail nog meer? Ik zal er wat zinnen 
uitlichten: "Een wervelende, kleurrijke dansshow voor jong en oud! Een show met een 
internationale topcast uit de USA en Europa". 
 

 
 
Verder: "Deze show staat garant voor oosterse 
mystiek zoals in de verhalen van 1001-Nacht, 
gecombineerd met zowel traditionele als 
moderne dans als muziek. Laat u betoveren en 
verleiden door The Spirit of the Orient. 
Prachtige danseressen en dansers, in 
wervelende kostuums en met gepassioneerde 
dans. Bellydance Evolution viert de rijke 
diversiteit van de Oosterse dans uit de 21e 
eeuw. U wordt meegenomen op een 
spectaculaire reis, in deze combinatie van 
buikdans met Westerse dans door louter 
dansers van wereldformaat op het gebied van 
de Oosterse dans en muziek". 
  
Op 21 november was ik in de gelegenheid 
deze voorstelling te zien in de Rijswijkse 
Stadsschouwburg. 
 
De cast, bestaande uit zo’n zestien personen 
bestond uit buikdanseres Jillina, de tribal-
fusiondanseres Sharon Kihara, buikdanseres-
sen Lauren, Heather en Eglal, een groep tribal-
fusion danseressen, een groep buikdanseres-

sen, 2 hiphopdansers en een percussionist. De 
hiphopdansers, die in het verhaal een rol 
vervulden als militair (soms aangevuld met de 
percussionist in deze rol) dienden voornamelijk 
om de vele kostuumwisselingen van de 
danseressen op te vullen. 
 
Hoe nu in het kort de voorstelling samen te 
vatten? Misschien wel in één woord: veel. 
Want het woord veel was bij deze voorstelling 
zeer zeker van toepassing. Het woord weinig 
ook, maar daarover straks meer. 
  
Veel, te veel  
De voorstelling begint met het verhaal "The 
dark side of the crown". De draad van het 
verhaal was ik meteen al kwijt, maar wat ik er 
als toeschouwer uit kon halen was het sterven 
van een prinses of koningin en dat er 
gestreden wordt om de kroon. En uiteraard 
komt het ook aan het einde weer goed. In ieder 
geval werd ik vanaf het begin al overweldigd 
door de wirwar aan personages, kostuums en 
danseressen die op het podium acteerden en 



Raqs wa Risala, nummer 37, januari 2014, blz. 16 

dansten. Multitasken is al niet mijn sterkste 
punt maar als zestien personen op het toneel 
ieder hun eigen ding doen weet ik niet meer 
waar ik moet kijken. Eigenlijk bleef dat 
gedurende de hele voorstelling zo. De meeste 
tijd hadden mijn ogen meer te doen dan ze in 
feite aan kunnen. 
 

 
 
Er was van alles veel. Eigenlijk te veel: show 
en spektakel op z’n Amerikaans, kostuums en 
kostuumwisselingen, glitter, glamour, kitsch en 
zelfs edelkitsch, sluiers, wings, zwaarden, 
oriëntalistische muzak, big smiles en drama. 
 
De danseressen kunnen absoluut dansen, 
entertainen en een mooie facade ophouden. 
En als je een liefhebber bent van bling-bling 
dan kom je beslist aan je trekken op een avond 
als deze. Deze avond was dan ook uitermate 
luchtig en onderhoudend van karakter, wat 
soms ook merkbaar was door de reacties van 
het publiek in de halfvolle schouwburg. In die 
zin was de productie professioneel en absoluut 
niet amateuristisch. Maar dat andere woord 
was er ook: weinig. 
  
Weinig, te weinig 
Zoals gezegd was het verhaal onduidelijk en 
zou een kort programmaboekje, waarin in een 
paar zinnen het sprookje wordt uitgelegd, geen 
overbodige luxe zijn geweest. En als er minder 
geld zou zijn besteed aan de karrevrachten 
met kostuums die gedurende de voorstelling te 
zien waren, zou er wellicht nog wat budget zijn 
geweest om een dramaturg in te huren. Voor 
de structuur, het temperen van het overacting 
en het betere gebruik van de rekwisieten. Zo 
werd de grote rood-gouden zetel die prominent 
op het podium stond - en zo de hele avond een 
grote blikvanger bleef - nauwelijks gebruikt. 
 
Als ik mezelf karakteriseer als liefhebber van 
oriëntaalse dans en muziek is deze liefhebber 
weinig aan zijn trekken gekomen. De muziek 
was voor 90% aangepast aan de westerse 
smaak en had een hoog Efteling-gehalte. 

Daardoor bleef de productie steken in 
oriëntalistisch populisme. Ik ben gek op 
oriëntalisme, maar dit was de overtreffende 
trap voorbij. Waren er al flarden Arabische en 
Turkse muziek hoorbaar dan werd dit ook naar 
westerse en dan vooral Amerikaanse smaak 
ingevuld. Ook Enta Omri van Oum Kalthoum 
werd westers uitgevoerd. Er werd even aan 
een 9/8 geroken, maar op het moment dat de 
danseressen in de muziek dreigden te duiken 
werd dit vervangen door het voor het plaatje 
veel beter overkomende zwaaien met wijde 
rokken. Een meleyadansje werd redelijk 
uitgevoerd en een khaleegydans ging zelfs 
volgens het boekje. Maar zoals tegenwoordig 
zo vaak gebeurt, werd er weinig met het ritme 
gedaan en dansten de danseressen groten-
deels op de melodie. Werd er melodie ge-
vraagd, dan werd er juist weer op de maat 
gedanst. Zo werd een interpretatie van 
muziekstukken met een samai thequil niet 
lyrisch ingevuld, maar hard en strak. Jillina 
presteerde het om muziekgedeelten met een 
chiftetelli, die schreeuwen om een romantische 
en melodische interpretatie, op snoeiharde 
wijze met grote accenten uit te voeren. Een 
stukje rumba werd genegeerd en danseres 
Heather maakte op een gegeven moment echt 
mooie hipdrops, maar helaas wel op de malfuf 
die echt om een andere bewegingsinterpretatie 
vraagt. Weinig verstilling ook tijdens de 
performances: er werd voortdurend vol op het 
orgel gedanst. 
 
Wat me ten slotte erg opviel is dat de buikdans 
en de tribal-fusion in deze voorstelling 
energetisch zo op elkaar leken. Juist om de 
voorstelling gevarieerder te maken zou het 
isolerende karakter van de tribal-fusion moeten 
contrasteren met het meer vloeiende van de 
buikdans, maar dat gebeurde niet, omdat de 
buikdanseressen ook vrij hoekig dansten en 
bijna in dezelfde bewegingsenergie zaten. Of 
was dat de "evolution" waar in de titel van de 
productie over gesproken werd? 
  
Trots 
Zou ik me in tweeën hebben kunnen splitsen, 
dan zou de argeloze toeschouwer in mij die 
gewoon een avondje uit is, volop hebben 
kunnen genieten van alles wat er deze avond 
te zien is geweest. Zo heb ik genoten van de 
frisse presentatie van danseres Sharon Kihara, 
waren de kostuums oogstrelend en zag ik dat 
de danseressen technisch goed dansen. Maar 
de oriëntaalse dansliefhebber in mij is minder 
goed aan zijn trekken gekomen, hoewel ik dit 
eerlijk gezegd ook had ingecalculeerd. Wat me 
het meeste bij is gebleven is de vraag die in 
me opkwam: zou ik trots zijn geweest op ‘mijn’ 
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dans als ik mensen uit de theaterwereld, de 
moderne dans of het ballet had uitgenodigd om 
naar deze voorstelling te kijken? Ik weet zeker 
van niet. Daarin bleef de productie steken in 
teveel kitsch en cliché, te veel Efteling, te veel 
oppervlakkigheid, te weinig diepgang, te weinig 
eigenheid, teveel afvlakking van wat ik echte 
oriëntaalse dans en muziek noem. In deze zin 
lijkt het alsof de buikdans geen ontwikkeling in 
kwaliteit meer doormaakt. Het gebruiken van 
theatertechnieken, moderne dans of ballet om 
de oriëntaalse dans beter te maken en op een 
hoger niveau te brengen is absoluut toe te 
juichen, maar was in deze voorstelling te 
weinig zichtbaar. Dat was wellicht ook niet de 
bedoeling. Aan de andere kant; het woord 
"Evolution" suggereert wel iets.  
 
Eén ding staat als een paal boven water: het is 
een grote prestatie deze voorstelling bijna 
avond aan avond te dansen en dat waarschijn-
lijk in vele landen. Maar om terug te komen op 
de aankondiging: een wervelende en kleurrijke 
voorstelling voor jong en oud? Zeer zeker. 
Internationale topcast? Internationaal: ja. 
Topcast: tja... Oosterse mystiek? Wel volgens 
westerse ogen. Traditionele en moderne dans 
en muziek? Traditioneel: niet of nauwelijks. 
Modern: het is maar hoe je dit woord interpre-
teert. Prachtige danseressen en dansers: 
jawel. Wervelende kostuums: absoluut! Rijke 
diversiteit van de oosterse dans? Nee! Louter 
dansers van wereldformaat: eigenlijk niet en 

zeker niet op het gebied van oosterse dans. 
  

 
 
Thuis in bed, terwijl ik probeerde de slaap te 
vatten, denderde de voorstelling nog lang na in 
beeld en geluid. Zoals je een dagje dobberen 
in de zee ook na kunt voelen in je lichaam als 
je ‘s nachts in bed ligt. Maar dit voelde veel 
minder aangenaam. Ik voelde wel mee met de 
cast die de volgende dag weer volle bak zou 
moeten. In Heerlen dit keer. Inpakken, reizen, 
uitpakken, folderen op straat, doorloop, 
workshop geven, meet and greet... Ik draaide 
me om met de gedachte dat ik de volgende 
ochtend niets zou hoeven doen en viel in 
slaap. 
 
Peter Verzijl 
(Foto’s © Ronnos) 
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n Vingervlugge variaties m
 
De cd "Hands of Time, Belly Dance Drum Music" (HMC 1329) van percussioniste Susu 
Pampanin is niet nieuw, maar vergeleken met de meeste drumsolo's klinkt haar muziek nét 
even anders. Ze bespeelt de tabla, de duff, de bendir en de cajón, maar bijvoorbeeld ook zills 
en flessen. Haar nummers zijn speelse variaties of meer dramatische stukken waar een 
danseres mee kan laten zien wat ze in huis heeft. 
 

 
 
Als klein meisje voelde Susu Pampanin zich al 
aangetrokken tot percussie. Toen ze twaalf 
jaar oud was, wist ze dat ze wilde drummen. 
Maar toen ze op de middelbare school haar 
voorkeur kenbaar maakte, moest ze kiezen uit 
één van de instrumenten die meer geschikt 
werden geacht voor meisjes: fluit, hobo, hoorn 
en klarinet. Toch heeft ze bij het muziekonder-
wijs veel geleerd dat haar in haar latere 
muzikale loopbaan van pas is gekomen. 
 
Haar moeder Amina Goodyear is een bekende 
buikdanseres in San Francisco. Zij leerde haar 
ritmes uit de baladi aan. Ook regelde ze voor 
Susu lessen bij meester percussionist en 
componist Vince Delgado. Al gauw begon 
Susu mee te spelen in Arabische orkesten. Nu 
is ze is een van 's werelds weinige vrouwelijke 
meesters van de Arabische percussie. Ze heeft 
al meerdere cd's op haar naam staan. 
 
Ook is Susu actief bij de organisatie "Women 
Drummers International", die vrouwen uit de 
hele wereld en uit alle percussiedisciplines 
samenbrengt. De organisatie organiseert elk 
jaar in Californië een kamp getiteld "Born to 
Drum" voor meisjes en vrouwen.  
 
De cd "Hands of Time" uit 2005 ligt al enige tijd 
bij mij in de kast; nu vind ik het hoog tijd om 
deze intrigerende muziek met jullie te delen.  
 

Zoals gezegd bevat de cd muziek waarmee je 
als danser of danseres de show kunt stelen, 
zoals "Reverse" dat misschien aan de lange 
kant is, maar waar je gerust een stukje kunt 
afknippen. "Upside Down" heeft met drie 
minuten een betere lengte; het is een klassiek 
klinkende tabla solo, maar net 'anders' dan je 
gewend bent. Hetzelfde geldt voor "Mirror", dat 
iets minder spectaculair en afwisselend is en 
dus meer creativiteit vergt van de danseres. 
 
Van "Nine O'clock Sharp" horen we twee 
versies. Beide zullen ze prima passen in een 
dansoptreden. "The Cat's Last Meow" is voor 
supersnelle danseressen of voor wie traag 
durft te dansen op snelle muziek. Waar de titel 
op slaat is mij niet duidelijk, maar dat geldt 
voor vrijwel alle nummers. En niet alleen voor 
het werk van Susu Pampanin. "Always on Your 
Left" heeft een saidi ritme als basis en is 
geschikt voor een wat rustiger type dans. 
"Behind Door #2" begint traag en wordt 
gaandeweg sneller en complexer. Misschien 
iets voor aan het begin van een optreden?  
 
Trancedans is vertegenwoordigd met de num-
mers "Mood for Six" en "Tranceformation". 
Deze ene keer is de naam dus wel 
veelzeggend. Je hoort woestijnwind en de 
trage beat van de bendir. Een welkome 
afwisseling tussen de andere nummers en wat 
mij betreft met nog geen drie minuten ietsje te 
kort. Met "Hit the Bottles" brengt Susu ook 
humor in haar muziek. Het is een leuk 
percussienummer op flessen in verschillende 
toonhoogtes. En in haar "Box of Toys" lijkt 
Susu alles uit de kast te hebben gehaald waar 
maar geluid uit komt als je erop slaat.  
 
In totaal ruim 43 minuten goede en uitstekend 
dansbare percussie. 
 
Judith Scheepstra 
 
Bronnen 
www.womendrummers.org/susu-pampanin/  
Arabic Music Masters Susu Pampanin & Miles Jay 
http://tinyurl.com/ndlew94  
AllMusic http://tinyurl.com/oees8xs  
Over Susu en moeder Amina 
http://www.aswandancers.org
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n Agenda m 
 

 
 
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. 
 

Suheir Sakispecial met Lady Moonlight en 
Farouq in Den Haag 

Start: Zaterdag 25 januari 2014 om 12:30 uur 
Einde: Zaterdag 25 januari 2014 om 16:30 uur 
Locatie: Koorenhuis, Prinsegracht 27 Den Haag 
Kosten: € 60 
Website: www.farouq.nl 

Een workshop over specifieke dansaspecten van 
deze geweldige danseres die in de jaren 70-80 een 
van de bekendste Egyptische danseressen was. 
 

Alexandria Nights 

Start: Zondag 26 januari 2014 
Einde: Zondag 26 januari 2014 
Locatie: Dansplezier, Venne 170A, Winschoten en 
Parkhal, Bovenburen 112, Winschoten (feest) 
Website: www.alexandria-nights.nl 

Alexandria Nights workhops & New Year Party. 
 

Baladi workshop 

Start: Zondag 26 januari 2014 om 12:30 uur 
Einde: Zondag 26 januari 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Bilderdijkstraat 78, Utrecht 
Kosten: € 68,-- 
Website: www.buikdanseressabouschka.nl 

Sabouschka is gespecialiseerd in de Egyptische 
buikdans, met veel nadruk op eigen expressie. 
Baladi is gebaseerd op innovatie, virtuositeit, 

improvisatie en ‘intrinsiek’ detail. Baladi kent een 
groot scala van expressie, variërend van vreugde 
en vrolijkheid tot melancholie, die soms verbonden 
is met het heimwee naar het platteland. Sabousch-
ka laat de techniek achter een basisbeweging zien, 
en vervolgens verschillende variaties die bij 
verschillende niveaus passen. De workshop is niet 
alleen op techniek gericht, maar ook veel op 
muziekinterpretatie en expressie. Een hele middag 
dansen is absoluut niet vermoeiend. De workshop 
wordt rustig opgebouwd, met een goede 
voorbereidende warming up. 
 

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 

Zie de info bij 12 januari. 
 

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 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 staan stoelen en banken en 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 
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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. retourvlucht Amsterdam-
Banjul met een lijndienst; transfers tussen hotel en 
vliegveld; verblijf op basis van halfpension in 
tweepersoons kamers. Danspakket (6 uur 
oriëntaalse buikdans, 6 uur Afrikaanse dans en 2 
uur 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, dans ’s avonds mee met de 
traditionele dansen van de vrouwen van Bantaba en 
geniet van een wervelende Kompou danser. 
 

Shimmy Shake Factor CO 

Start: Zondag 16 maart 2014 om 15:00 uur 
Einde: Zondag 30 maart 2014 om 17:00 uur 
Locatie: Rotterdam, Heerlen, Hengelo 
Kosten: € 15 
Website: http://shimmyshake.org 

Shimmy Shake Factor CO is a talent search for 
original Fusion or tribal Bellydancers. In Rotterdam 
on 16 March, Heerlen 23 March and Hengelo 30 
March we invite you to come and show us your 
dance and be part of a great day with other dancers 
and a small public. Students of Fusion Bellydance 
are also invited with their teacher to give a 
presentation. A panel of experts will provide 
encouraging feedback if desired. Selection days are 
your chance to be chosen for a series of coaching 
sessions with top dancers! Check our website. 
 

Zar / Sufi workshop door Suraya Hilal 

Start: Zaterdag 22 maart 2014 om 11:30 uur 
Einde: Zondag 23 maart 2014 om 16:00 uur 
Locatie: SHK Sportcentrum Arnhem 
Kosten: € 140 
Website: http://hilaldance.com 

Nieuw in Arnhem: Zar / Sufi workshop door Suraya 
Hilal. 
 

Tunesische dans 

Start: Zondag 23 maart 2014 om 14:00 uur 
Einde: Zondag 23 maart 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Amana Dance Theatre, August Van de 
Wielelei 65, Deurne-Antwerpen 
Kosten: € 50 
Website: www.maghrebdans.net 

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

Maghreb Ritmes 

Start: Zondag 4 mei 2014 om 14:00 uur 
Einde: Zondag 4 mei 2014 om 18:00 uur 
Locatie: Amana Dance Theatre, August Van de 
Wielelei 65, Deurne-Antwerpen 
Kosten: € 50 
Website: www.maghrebdans.net 

De ritmes uit Marokko, Algerije en Tunesië zijn 
anders dan de Arabische ritmes. Tijdens deze 
workshop leren we ze kennen door ze eerst zelf te 
spelen, om er daarna op te leren dansen. Dat alles 
onder de deskundige begeleiding van 
percussioniste Hilde Declercq en Maghrebdans-
experte Annick Baillieul. 
 

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: Raqs, of Course, a 
festival hosted by dance star and master teacher 
Randa Kamel. One week of workshops, shows, 
competition and dancing with Randa’s orchestra. 
Plus a fantastic line up of top quality, internationally 
renowned instructors. Because ‘There are no limits 
to dance’. With special guest: Nagwa Fouad.

 

 


