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Beroepsopleiding

Woord vooraf

B

este buikdanseresjes,

Na deze zomer die voorbij
gevlogen is gaan we een dansjaar
tegemoet dat zal sprankelen van
energie en nieuwe ideeën.
Om alvast wat in de stemming te
komen kan iedereen naar de infodagen van de opleiding komen; in Heerlen op 2 oktober en in Eindhoven
op 10 oktober. Het komende festival zal 2 dagen zijn,
zaterdagavond is er een try-out van de eindexamengroep 2011 en 2 examengroepen 2012.
Zondag is het eigenlijke festival met veel afwisselende voorstellingen maar ook allerlei activiteiten zoals
gratis workshops, een souk, enz...
Bezoek zeker even de website www.bellydance.nl
voor allerlei leuke activiteiten zoals buikdansreizen,
open dagen, gratis proeflessen en zoveel meer.
De links van Caroline zijn ontzettend leuk en zeker de
moeite om te bekijken. In de buikdansnieuwtjes is
Safira op zoek naar nieuwe juryleden .
Esmé beschrijft een hele ervaringrijke workshop en
Nineveh verklaart haar artiestennaam.
Om er ons nog even aan te herinneren hoe geslaagd
het festival in februari 2010 was schreef Shawin een
tekst over haar eindexamen en Georgia over haar
belevenis als tolk. Verder wensen we jullie een spannend en vernieuwend dansjaar toe!!!
Tot gauw,
De redactie

Foto Studio Bonné

W

hat a feeling!

Eén van de leuke extra’s aan de beroepsopleiding bij
Yamila zijn de leuke workshops waarmee je in aanraking
komt. Zo krijg je kennis met verschillende stijlen zoals
Bollywood, derwish, tribal,… maar de workshop dat me
het meeste zal bijblijven, is de workshop expressie. Ik
moet eerlijk toegeven dat voor deze workshop ik nooit
nadacht over de boodschap die ik wilde brengen naar het
publiek toe. Ik zette een leuk muziekje op, pakte pen en
papier, schreef alle passende pasjes uit en hoopte dat mijn
publiek er hetzelfde over dacht! Maar Amirah, de lerares van deze workshop heeft
me doen inzien dat nadenken over het gevoel dat je wilt brengen, het niveau van je
dans naar een hoger en professioneler niveau brengt. We moesten ons in deze workshop openstellen voor zaken die je niet meteen associeert met dans. Denk er maar
eens over na welk gevoel je krijgt bij een zwangere vrouw. Ik weet het, niet simpel
als je dit nog nooit ervaren hebt! Voor de hand liggend is een blij gevoel, maar verder kan een zwangere vrouw ook heel angstig zijn of heel bezorgd, soms schaamt ze
haar misschien zelfs over haar volle buik… Tot zover ging de workshop nog wel
goed, maar nadenken over gevoelens is één, ze daarna gaan dansen, dat is toch nog
wat anders. Per twee gingen we in duel met elkaar, Amirah had voor ons in petto:
een tiener en haar moeder, een verliefd koppel en twee vriendinnen. Eerst dansten
we heel ingetogen en beschaamd, maar eenmaal we echt in ons gevoel kwamen, kon
je deze ook echt afleiden en werd onze dans ook echt levendig. We gingen tot het
uiterste om onze gevoelens te tonen aan elkaar en dat ging soms zelfs gepaard met
een traan. Maar dat is waar het allemaal om draait in een dans, mensen ontroeren en
raken, vroeger dacht ik dat dat kon door prachtige bewegingen te maken en mooie
muziek uit te kiezen, maar nu besef ik, dat je mensen enkel kan vertederen als je
echt gelooft in het gevoel dat je zelf ervaart. En dat vanaf het moment dat je je publiek trotseert totdat je voldaan je troon verlaat. Esmé
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Agenda

BELLYDREAMS

VITAL AKTIVMESSE
optreden van Timora samen met de groep AZIZA AZHAR
Datum:
5-9-2010
Tijdstip: 14.15 uur
Waar:
EUROGRESS, Monheimsallee, Aken (D)
Info:
timora-ot@web.de, www.vital-messe.de

DANSVOORSTELLING
met o.a Timora samen met de groep AZIZA AZHAR
Datum:
11-9-2010
Tijdstip: 12.30 uur
Waar:
Am Rotunde, Elisenbrunnen, 52062 Aken (D)
Info:
timora-ot@web.de, www.gruen-weiss-aachen.de

Datum:
Tijdstip:
Waar:
Info:
Datum:
Tijdstip:
Waar:
Info:

Datum:
Tijdstip:
Waar:

Datum:
Tijdstip:
Waar:

tussen 15 uur en 17 uur
Parcours te Maastricht (NL)
www.chadia.be

19.00-ca.21.15 uur:
Try-out examengroep 2011 en 2 examengroepen 2012
Cultuurhuis Patronaat, Sittarderweg 145, Heerlen (NL)
06-54917136 (NL), 04-3795245 (B),
bellydancenl@hotmail.com, www.bellydance.nl

INTERNATIONAL
BELLY DANCE FESTIVAL BELLYDREAMS (NL)
Datum:
27-2-2011
Zaal open: vanaf 11.00 uur
Waar:
Cultuurhuis Patronaat, Sittarderweg 145, Heerlen
06-54917136 (NL), 04-3795245 (B),
bellydancenl@hotmail.com, www.bellydance.nl

Tolk gebarentaal

I

8-9-2010
rond 23.00 uur
tijdens salsaparty in Musica Mundial te Heerlen (NL)
voor dames die Chadia in actie willen zien
www.chadia.be

DEMO CHADIA & LUNA (buikdans)
met HAKEEM (percussie)
29-9-2010
19 uur - 19.15 uur
Cross Mundos in Tongeren (B)
www.chadia.be

MINI-WORKSHOP
29-9-2010
19.15 uur - 19.45 uur
Cross Mundos in Tongeren (B)

www.chadia.be

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAPPEN BUIKDANSEN
3-10-2010

vanaf 11:00 uur
dansschool Verspaandonck, Kloosterdreef 84,
Eindhoven (NL)
Info en aanmeldingen: www.ido-holland.com
Info Safira: safira@safirabellydance.com, 06-51355515

INFORMATIEMIDDAG BEROEPSOPLEIDING BUIKDANS
2-10-2010

Datum:
Tijdstip:
Waar:
Info:

Waar:

26-2-2011

OPTREDEN CHADIA
12-9-2010

Datum:
Start:
Waar:

Datum:
Tijdstip:
Waar:
Info:

Datum:
Tijdstip:

15 uur - 17.30 uur
Denieuwenor, Pancratiusstr.30, Heerlen (NL)
School for classic and modern Bellydance Yamila
06-54917136 (NL), 04-3795245 (B),
bellydancenl@hotmail.com, www.bellydance.nl

10-10-2010
16.00 uur - 18.30 uur
Verspaandonk, Kloosterdreef 84, Eindhoven (NL)
School for classic and modern Bellydance Yamila
06-54917136 (NL), 04-3795245 (B),
bellydancenl@hotmail.com, www.bellydance.nl

START BEROEPSOPLEIDING BUIKDANS
Datum:
6-11-2010
Tijdstip:
Waar:

13.00-18.00 uur
Denieuwenor, Pancratiusstr.30, Heerlen (NL)

Datum:
Tijdstip:
Waar:
Info:

14-11-2010
10.15 uur - 15.15 uur
Verspaandonk, Kloosterdreef 84, Eindhoven (NL)
School for classic and modern Bellydance Yamila
06-54917136 (NL), 04-3795245 (B),
bellydancenl@hotmail.com, www.bellydance.nl

k werk sinds 2003 als tolk Gebarentaal.
Mijn werk bestaat uit allemaal verschillende
opdrachten; qua lengte, gelegenheid, uitdaging, intensiviteit en plezier. Ik heb de eer
om gedurende de opleiding die Paschalle bij
Yamila volgt haar vaste tolk te mogen zijn.
Paschalle vindt het prettig als het 1 en dezelfde persoon is, vanwege de intimiteit van
het dansen, de eenheid van de groep, het
vakjargon en dat ik dat ben is ondermeer (I’d like to think) omdat ik
een goed gevoel voor ritme heb. Om te dansen maakt Paschalle
gebruik van enig restgehoor, het voelen van de muziek in haar
lichaam, haar geheugen, verlichting die de maat aangeeft EN het aangeven van de maat door mij, een tolk. Meestal zit of sta ik op een
centraal punt in de ruimte zodat ALS ze de draad kwijt is ze een onopvallende blik in richting kan werpen om weer in het juiste ritme te
komen. Zo was dat ook tijdens de eerste voorstelling afgelopen
februari. Ik zat op de voorste rij, in het midden, nét zichtbaar in de
overgang van de spotlights naar het donker om het ritme aan te kunnen geven. Je begrijpt… omdat het niet heel goed te zien was EN
omdat het zo’n belangrijke voorstelling was, zou ik alles gebruiken
om die maat maar aan te geven, handen, voeten, hoofd.
De voorstelling ging beginnen… Yamila komt op en spreekt het
publiek toe in het Nederlands EN Frans en vertelt dat ze enorm trots is
op de hele groep en in het bijzonder op 1 danseres in die groep omdat
ze doof is. Ik ben best een beetje opgelucht door deze prettige vooraankondiging. Ook al weet het publiek niet WIE die dove danseres is,
ze zullen nu wel een verband kunnen leggen met die persoon daar
vooraan op de tribune die helemaal uit haar dak lijkt te gaan.
En ja… dat blijkt goed gedacht.
Lees verder op de website www.bellydance.nl
Georgia van der Gen - tolk Nederlandse Gebarentaal

Weblinks

L

ieve bellydancers,

Om vooruit te gaan moet je soms terugkijken.
Vooral bij buikdans. Alles wat wij vandaag
doen bij buikdans heeft een oorsprong.
Dus tijd om terug te kijken naar onze voorgangers en laat je hierdoor inspireren!
Samia Gamal:
http://www.youtube.com/watch?v=ouCtyxwhPRk&feature=related
Tahia Carioca:
http://www.youtube.com/watch?v=xM_E3ca7Rs8&feature=related
Nagwa Fouad:
http://www.youtube.com/watch?v=zuALxe26wLU&feature=related
Naima Akef:
http://www.youtube.com/watch?v=LYyVUgmeUes&feature=related
Suheir Zaki:
http://www.youtube.com/watch?v=HfRATlwjxqo&feature=related
Veel kijkplezier!

Liefs Caroline
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Doorloop! Examenshow 2010

Hoe kom jij aan je buikdansnaam?

M

O

nze groep bestond uit 4
personen: Shawin/Zakiyah/ Chadia/Luna Llena.
We hadden de laatste aanwijzingen gekregen en we moesten
zorgen dat we op tijd aanwezig
waren voor de doorloop.
Wij vroegen ons af wat doorloop
eigenlijk betekende.
We hadden van alles bedacht en we waren er uit: doorloop is bezichtiging van het gebouw, kleedkamers en bühne. We waren heel vroeg
vertrokken want wie wil er nou te laat komen op zo`n speciale dag.
Onze mannen vonden het overdreven en waren het er niet zo mee
eens. Wij natuurlijk: 'regels zijn regels heren, WIJ hebben ons examen en maak ons niet onrustiger'. Met de auto vol spullen naar Bergen op Zoom, uitladen, alles brengen waar het zijn moest en naar
onze kleedkamer. Onze mannen hielpen waar ze konden: ze verzorgden ons decor enz. We werden goed verzorgd: de lunchpakketjes en
het drinken werd uitgedeeld en er stond zelfs een groep die ons opmaakte van een schoonheidsinstituut uit België.
Maar van de doorloop nog niks gehoord, een beetje vreemd!
Ik was bijna het laatste voor het schminken en ik was ongeveer half
klaar, toen viel het woordje 'doorloop'.
Nou zoiets vreemds had ik nog niet meegemaakt, want in een paar
minuten zat ik nog alleen boven bij de make-up en iedereen was van
de aardbodem verdwenen. Wat een paniek voor een bezichtiging!
Lees verder op de website www.bellydance.nl
Shawin (Ankie)

Jury

V

oor de Kampioenschappen is Safira altijd op
zoek naar Juryleden. Heeft u veel ervaring in de
Oriëntaalse dans en lijkt het u leuk om een keer te
jureren, neemt u dan contact op met Safira.
--- juryleden uit Nederland, België en Duitsland --safira@safirabellydance.com - 06-51355515

woensdag

21.00-22.00

Redactie: Valérie Backaert, Melissa Martello, Martin Moolenaar,
Yamila Schoeré, Adèle Steyfken, Esmé van Vaerenberg
Lay-out: Adèle Steyfkens
Vertalingen: Valérie Backaert, Dirk Brandt, Cindy Cleeren,
Marjan Taal
Met dank aan: Studio Bonné, Ankie Bons, Sabine Cürsgen,
Georgia van der Gen, Caroline Hakker, Marianne
van Lommel, Agnieszka Hendrikx, Myriam Schoeré
Website:
Martin Moolenaar
Kopij sturen aan: redactie@bellydance.nl

I

ven voorstellen:

19.00-21.00

IMPRESSUM
Devoilée is een uitgave van Stichting Dans van de Morgenstond.

k wilde even terugkomen op Brief aan Nadia in (Devoilee) van
Yamila over beroemd worden.
Mijn naam is Agnieszka en ik dans al
ong. 9 jaar ben een trouwe leerling van
Myriam, ik sluit me volledig aan bij
Yamila dat allenmaar prijzen winnen is
inderdaad niet alles maar inderdaad
goede voorbereiding en wat ik zelf heel
belangrijk vind is LEF. En daarom vond
ik het erg leuk om als voorbeeld een
foto te sturen met een bekende zangeres
die ik had ontmoet tijdens een grote
feest waar ik heb gedanst. En dat is
niemand minder dan Corry Konings.
Dus mijn motto via een bekende persoon kan je ook bekend worden.

Dit is Sabine Cursgen, cursiste
buikdans van Myriam in Heerlen. Sabine is wel op een
speciale manier een grote fan
van het buikdansen (zie foto).
Als ze buikdanst beweegt de
TATTOO mee.
Sabine: en het deed ECHT
ECHT pijn!
Myriam

Maandag

ijn artiestennaam luidt
Nineveh, wat zoveel betekent
als: 'de dame van het water'.
Ik hou van (artiesten)namen die
verwijzen naar één van de 4
elementen.
Water staat in mijn opzicht zowel voor kracht als souplesse en
dat zijn kwaliteiten die ik graag
in mijn dansen verwerk.
Het vrouwelijke er in vindt ik
een extra plus-punt, wat het voor
mij gemakkelijker maakte om
mij ermee te vereenzelvigen
en op het podium een echt
(water)elfje te worden.
Daarbovenop vind ik het ook erg
leuk klinken, simpelweg.
Marianne

Brief aan Nadia

Tattoo

E

NINEVEH

Groetjes Agnieszka

Cursussen Djembé in Nederland en België
Begin./Gevord De Laurier - Laurierstraat 76 - Heerlen
+32 (0)4 3795245 Hakeem
Cross Mundos - Hasseltsesteenweg 532
Gemengd
Overrepen(België)

Leraressen Buikdans

Cassandra

Chadia

Katrien

Leyla Almas

Majidah

Maysem

Milka
DANS VAN DE MORGENSTOND

Sinds

Myriam

Naïma

Rubina

Safira

Shujana

Timora

Yamila
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maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

19.30-20.30
19.00-20.15
21.00-22.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

Buikdanscursussen Nederland
beginners
Aen de Wan, Einsteinstr 52, Heer/Maastricht
alle niveau’s Poppodium Nieuwe Nor, Pancratiusstraat 30, Heerlen
halfgevorderden Dansschool Swing-Inn, Morenhoek 2 en 3, Heerlen
beginners +
halfgevorderden Stichting De Stadsring, Kruitmolenlaan 185, Middelburg
Majidah’s Jewels

20.00-21.00

beginners

Safira +31(0)6-51355515
safira@safirabellydance.com

CKB, Burg. Stulemeijerlaan 3, Bergen op Zoom

Leyla_Almas +31(0)6-49656765

Volksuniversiteit Maasland, Bergenkenstraat 11, Stein

Shujana shujana@home.nl
+31(0)6-18906844

Wijkcentrum Het Bolwerk, Lindeijerlaan 8, Vlissingen

Majidah +31 (0)6-54652478

Poppodium Nieuwe Nor, Pancratiusstraat 30, Heerlen

Myriam +31(0)45- 5426645

Stg. Animato–De Stip, Past. Dominicus Hexstraat 10, Meerssen

Cassandra 043-3627041 / 0620113731

All Sports Bodygym, Oostperkweg 25, Middelburg

Majidah +31 (0)6-54652478

AQunst, A.v.Leeuwenhoekstraat 2, Zwijndrecht

Safira +31(0)6-51355515
safira@safirabellydance.com

CKB, Burg. Stulemeijerlaan 3, Bergen op Zoom

Leyla_Almas +31(0)6-49656765

Musica Mundial, Heerlerbaan 105-107, Heerlen

Chadia +32/470558454
chadiabuikdans@live.nl - www.chadia.be

Sportcomplex De Kruitmolen, Kruitmolenlaan 127, Middelburg

Majidah +31(0)6-54652478

Wijkcentrum Het Bolwerk, Lindeijerlaan 8, Vlissingen

Majidah +31(0)6-54652478

De Korenaere, Bergen op Zoom

Leyla_Almas +31(0)6-49656765

Volksuniversiteit Maasland, Bergenkenstraat 11, Stein

Majidah +31 (0)6-54652478
Safira +31(0)6-51355515
safira@safirabellydance.com
Majidah +31 (0)6-54652478
Swing-Inn 045-5711800
Milka 06-15538853

kinderen
volwassenen HG
halfgev-gevorderd
beginners + HG
beginners
beginners + HG
beginners
gevorderden
half gevorderd
beginners
beginners +

18.15-19.15
donderdag 19.15-20.15
20.30-21.30
19.30-20.30
donderdag
20.30-21.30
19.00-20.00
donderdag
20.00-21.00
donderdag 16.00-16.45
18.30-19.30
vrijdag
19.30-20.30
vrijdag
19.00-20.00
tussen
vrijdag
19:30 en 22:00
vrijdag
19.30-20.30
10.50-11.50
zaterdag
11.55-12.55

gevorderden
beginners gem.
demo-groep
beginners
beginners +
beginners
beginners + HG
kinderen
half gevorderden
beginners
beginners
beginners, half
gevorderden
beginners
beginners
gevorderden

19.00-20.00
maandag 20.00-21.00
21.00-22.00
dinsdag
18.30-19.30
19.30-20.30
dinsdag
20.00-21.00
dinsdag
20.00-21.00
dinsdag
21.00-22.00
18.45-19.45
mardi
20.00-21.15
19.00-20.00
woensdag
20.00-21.00
woensdag 19.00-20.00
20.00-21.00
20.00-21.00
donderdag
21.00-22.00
19.00-20.00
vrijdag
20.00-21.00
14.00-15.00
samedi
15.00-16.00
10.00-11.15
samedi
11.30-12.45

beginners
gevorderden
niveau 2
beginners
alle niveau’s
Halfgevorderden+
niveau 1
débutantes
avancés
niveau 1
niveau 2
beginners
Halfgevorderden+
niveau 2
beginners
beginners
gevorderden
débutantes
intermédiaires-C
débutantes
intermédiaires-C

17.45-19.00
Montag
19.00-20.15
20.15-21.30
Donnerstag 19.00-20.15

Buikdanscursussen Duitsland
Fortgeschr. II
Fortgeschr. I Karlstr. 40, Schulhof, Gesundheitsr. 206 - Eschweiler
Anfänger I
Anfänger II Karlstr. 40, Schulhof, Gesundheitsr. 206 - Eschweiler

beginners

Majidah +31 (0)6-54652478

Studio Da Danza, Noordkade 74 a, Waddinxveen

18.15-19.15
19.15-20.15
19.00-20.00
dinsdag
20.15-21.15
dinsdag
18.45-19.45
19.45-20.45
18.00-19.00
woensdag
19.00-20.15
woensdag 18.30-19.30
woensdag 19.00-20.00
20.00-21.00
woensdag
19.30-20.30
dinsdag

Cassandra +31(0)43-3627041/+31(0)620113731
Myriam +31(0)45- 5426645
Swing-Inn 045-5711800, Milka 06-15538853

Wijkgebouw Tolhek, Gantellaan 1, Pijnacker
Danscentrum Kramer ‘t Vrije 2-4, Zierikzee
Dansschool Swing-Inn, Morenhoek 2 en 3, Heerlen
Buikdanscursussen België

dansstudio Marlynes, Guido Gezellenlaan, 2800 Mechelen Maysem +32 (0)485 589206
het Stadsmagazijn, Keistraat 5-7, Antwerpen

Maysem +32 (0)485 589206

Café Providentia, Kerkplein 1, Lanaken
Sporthal Blookberg, Blookbergstraat 7, 3690 Zutendaal
Easy Moving, Menegemlei 30, Deurne

Myriam +31 (0)45- 5426645
Chadia +32 (0)470 558 454
Maysem +32 (0)485 589206

Collège St. Hadelin, Rue St. Hadelin 15, Visé

+32 (0)4 3795245 Yamila

KTA, Ceasar Haeltermansstraat 74, Aalst

Maysem +32 (0)485 589206

Cross Mundos vzw, Hasseltsesteenweg 532, Tongeren

Chadia +32/470 558 454
chadiabuikdans@live.nl - www.chadialuna.be

De Sportschuur, Populierenlaan 20, Wolvertem

Maysem +32 (0)485 589206

de Spring, Winkelstraat 7, Duffel

Maysem +32 (0)485 589206

Complexe Sportif de Seilles, Rue Hendschel,40, Andenne
Creahm, Quai St. Leonard 6, Liège

Katrien +32(0)477 25 56 28
chatham@skynet.be - www.belladance.net
Katrien +32(0)477/ 25 56 28
chatham@skynet.be - www.belladance.net

Naïma +32(0)87-632612
Gabi Ferfer +49(0)2403 70270
Gabi Ferfer +49(0)2403 70270
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