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D

ear
Bellydancers,
Met de zomermaanden in het
verschiet willen we
jullie nog even
verwennen met deze uitgave van
de Dévoilée.
U kunt genieten van de column
van Esmé over het festival in
Heerlen.
Johanna vertelt ons haar meeslepende verhaal over haar artiestennaam. Miss Myriam schreef een
stuk over haar optreden in restaurant Marmite samen met Cassandra. Natuurlijk is er ook de leuke
agenda met zomercursussen en de
weblinks van Caroline.
Leerlingen van Majidah namen
deel aan verschillende wedstrijden
en vielen in de prijzen !
Ook Agatha schreef een recensie
over het festival.
Zoals steeds vindt u het lessenschema op de laatste pagina.
Geniet van de zomer en tot volgend dansjaar !

Eindexamenshow 2011

D

room ik nog? Want ik kan het nog steeds niet geloven!
Wat een prachtige tijd heb ik meegemaakt het laatste weekend
van februari (tjonge, zo lang geleden al, het leek wel gisteren).
We hebben met z’n allen dat langverwachte diploma van professionele buikdanseres behaald! Ik herinner me het allereerste en
het allerlaatste optreden het meest. Ik zie ons nog in de kleedkamer mooi opgemaakt worden door zes prachtige visagisten.
Hun kleurenpalet was een droom voor elke vrouw! We beefden en kakelden door
elkaar van zenuwen, we praten elkaar moed in wanneer de zenuwen echt te groot werden of dansten gewoon alle stress weg. In onze hoofden herhaalden we alle dansen, elk
pasje moest goed zijn, elk accentje op de juiste plaats. We gingen voor perfectie, voor
een lichaam dat energie uitstraalt, maar vooral een geamuseerd publiek. Dat laatste is
in mijn ogen altijd het meest spannende. Gaat het publiek wel snappen wat we met
onze bewegingen en emoties bedoelen? Gaan ze enthousiast zijn? Gaan we ze niet vervelen? In mijn ogen hadden we het enorm getroffen met onze toeschouwers. Zelden
geweten dat een publiek zo uit de bol gaat en zelf op het puntje van zijn/haar stoel zit
om mee te doen. Ook met het uitreiken van onze diploma’s, waren ze mee ontroerd.
De stilte in de zaal tijdens Yamila’s prachtige speeches en de ontlading bij het
overhandigen hiervan waren ontzettend rakend voor ons. Daarom wil ik Yamila, Alain,
het hele team van prachtige medewerkers en jullie, onze toeschouwers nogmaals
enorm bedanken voor alle steun!
En dan nu tijd om wakker te worden en aan de slag te gaan met ons diploma!
Esmé
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Hoe kom jij aan je buikdansnaam?

Johanna

M

ijn naam is Johanna
en ik dans al vanaf mijn
vierde levensjaar. Na enkele
jaren een brace (corset) te
hebben gedragen moest ik in
‘96 een zware rugoperatie
ondergaan wegens een sterke afwijking aan de ruggengraat, scoliose genoemd.
Wanneer je ruggengraat niet
recht staat, maar in een
S-vorm, dan heb je scoliose
en mijn ruggengraat had een
kromming van 47 graden en
was opereren dus noodzakelijk. Na een revalidatie van
een jaar en enkele titanium
staven en platen in mijn rug,
werd me verteld dat ik waarschijnlijk nooit meer zou kunnen dansen zoals vroeger. Dit nieuws sloeg bij me in als een bom…

Agenda zomercursus
ZOMERCURSUS YAMILA
Waar: Heerlen, ‘Denieuwenor’,
Pancratiusstr. 30
Datum: 13+20+27 juli & 3+10+17 augustus
Info: +31(0)06-54917136 (NL),
+32(0)4-3795245 (B)
ZOMERCURSUS YAMILA
Waar: Visé, ‘College St. Hadelin’,
Rue de St. Hadelin 15
Datum: 5+12+19+26 juli & 2+9+16+23 augustus
Info: +31(0)06-54917136 (NL),
+32(0)4-3795245 (B)
ZOMERCURSUS SAFIRA BELLYDANCE
Waar: Rotterdam, ’Safir-A-Qunst’, Zwaanshals 329 C
max. 4 personen
Info: safira@safirabellydance.com
of +32(0)6-51355515

Optreden in La Marmite

Godzijdank had ik een pracht van een moeder: Rina, een zelfstandige fysiotherapeute die wist hoe belangrijk dansen in mijn leven
was en daar ook de fysieke voordelen in erkende. Samen besloten
we dat we ons door dit nieuws van de dokter niet gingen laten
kwellen en besloten er radicaal tegenin te gaan.

D

it zijn foto's van het
optreden van Cassandra en
miss Myriam in november
2010 in het restaurant La
Marmite in Oost-Maarland.

Ik zou dansen, en hoe! Ik kwam in contact met Oriëntaalse Buikdans. Een dans, een sport, die het natuurlijke corset van je lichaam
versterkt door het gebruik van je buikspieren. Ondanks mijn beperkingen leerde ik het buikdansen kennen op reis naar Egypte en
ik was verkocht.
Terug in België ging ik systematisch op zoek naar buikdanslessen
in de buurt en later ook verder uit de buurt.
Dit was mijn ding, mijn passie, mijn fascinatie! Jarenlang heb ik
me intensief bijgeschoold en kreeg ik de smaak van het lesgeven
ook te pakken. Ik besloot samen met mijn moeder om stappen te
ondernemen in optreden en lesgeven.
In 2006 kreeg ik het idee om een mooie artiestennaam te zoeken
en we besloten dat het Arabische 'vlinder': Farasha, echt wel bij
mij hoorde. Kleurrijk, lichtvoetig en enthousiast stond ik in mijn
beleving van het buikdansen en zo werd mijn artiestennaam
besloten.
Even later viel echter een ander vonnis... mijn allerliefste moeder
had kanker. Een van de agressieve soort... en op 1 april 2008verloor ik mijn dierbaarste mama. Mijn steun en toeverlaat, mijn
motivator en mijn grootste fan waren weg...
Na een periode van rouw en bezinning, die nog steeds niet
afgelopen is, besloot ik om me nog meer te focussen op mijn dansen. Zo zou mijn mama het ook gewild hebben.
Het was moeilijk, maar niet onmogelijk. Mijn eerste stap was het
afschaffen van mijn artiestennaam en mijn eigen naam te gebruiken, als eerbetoon aan mijn mama, want dankzij haar had ik van
mijn passie mijn beroep kunnen maken.
Want hier sta ik nu, 15 jaar later: een eigen buikdanscarrière, een
hoop enthousiaste leerlingen en superleuke collega's.
Allemaal dankzij haar, mijn mama die me het mooie cadeau gaf
om haar dochter te mogen zijn en me een prachtige naam te
schenken die ik met heel veel trots draag. Johanna. Voor mama.
Vriendelijke groeten,
Johanna Rediers
Professionele buikdanseres, -lerares en choreografe
1e plaats met Yohara - Stars of Bellydance Competition 2011
4e plaats Solo - IDO Beneluxkampioenschappen 2011
http://www.facebook.com/pages/Johanna/58000759274
http://www.buikdanseresjohanna.be

Het is een klein restaurant,
maar serveert heerlijke gerechten.
Lieve dansgroetjes
Cassandra
en
Miss Myriam.

Weblinks

M

et het vakantiegeld in zicht begin ik
altijd rond te kijken voor nieuwe items voor
mijn buikdanskleding “collectie”. Hier een
paar van mijn favoriete sites:
http://akaisilks.webs.com/bellydancesilks.htm
Erg mooie zijden sluiers, wel een tikkeltje aan de dure
kant, maar hiervoor krijg je super kwaliteit.
http://www.etsy.com/
Mijn allernieuwste verslaving. Toets in het zoekveld
‘Bellydance’ in, en zoek op all items. En je vindt super
leuke buikdanskleding. De meeste spullen zijn handmade.
http://bellydancestore.biz/index.php
Echt super mooie Buikdanskostuums. Ik heb geen ervaring
met kopen via deze site, maar een ontzettend groot aanbod
aan kostuums (met hier en daar een leuk koopje tussen al
dat dure spul).
http://bellydance-fantasy.nl/
Iets dichter in de buurt. Je kan online artikelen bestellen
maar ook langskomen in haar winkel. Ze staat ook vaker
op festivals (o.a. ons eigen International Festival).
http://www.scarletslounge.com/
Voor erg mooie tribal en gypsy style kleding.
Veel plezier!!!!
Liefs Caroline
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Agenda
BUIKDANSSHOW MAJIDAH
Datum: 26-6-2011
Tijdstip: 15.00 uur
Waar:
Arsenaaltheater Vlissingen
Prijs:
12,50 euro (t/m 12 jaar: 7,50 euro)
Reservaties en info: info@majidah.nl
Info:
www.majidah.nl

BOOTTOCHT EN WORKSHOP BUIKDANS
met Yamila
- choreografie zillsdansDatum: 31-7-2011
Tijdstip: 12.00-17.00 uur
Waar:
in de buitenlucht op een eilandje in de Maas bij Eijsden (NL)
Prijs:
75,00 euro (incl. 2 uren workshop, boottocht, CD met de
choreografie, broodjes en drank)
Reservaties en info: bellydancenl@hotmail.com
Tel:
+31(0)6-54917136
BOOTTOCHT EN WORKSHOP BUIKDANS
met Yamila - choreografie tromsolo met Belly Break bewegingen Datum: 14-8-2011
Tijdstip: 12.00-17.00 uur
Waar:
in de buitenlucht op een eilandje in de Maas bij Eijsden (NL)
Prijs:
75,00 euro (incl. 2 uren workshop, boottocht, CD met de
choreografie, broodjes en drank)
Reservaties en info: bellydancenl@hotmail.com
Tel:
+31(0)6-54917136
WORLD MUSIC DANCE-PARTY BOLLYWOOD
met Miss Myriam en Fymad DJ’s
Datum: 3-9-2011
Waar:
Cultuurhuis Patronaat, Sittarderweg 145, Heerlen
Prijs:
12,00 euro, alleen party: 6,00 euro
Tijdstip: 19.30 uur (workshop), 21.00 uur (dance-party)
Reservaties en info: info@patronaatheerlen.nl
Tel:
+31(0)45-5612121
INFO-MIDDAG BEROEPSOPLEIDING BUIKDANS
Datum: 24-9-2011 (gratis)
Tijdstip: 14.00-16.00 uur
Waar:
In het Patronaat, Sittarderweg 145, Heerlen
Info:
bellydancenl@hotmail.com
Tel:
+31(0)6-54917136
FESTIVAL
Datum: 25-9-2011
Tijdstip: 13.00-19.00 uur
Waar:
De jagersborg, Heirstr.247A, Maasmechelen
Prijs:
6,00 euro (5,00 euro vvk)
Reservaties en info: www.chadialuna.be, info@chadialuna.be
Tel:
+32(0)471-581522, +32(0)471-734809

Recensie Buikdansfestival 2011

B

este lezers, lezeressen, het jaarlijks buikdansfestival in Heerlen, georganiseerd door Yamila en Alain, was weer prachtig.
Elk jaar opnieuw maken ze
er beiden iets subliems van.
Samen met mijn liefste vriendin en danspartner Sandy Koekkoek ‘Nashwa’ ben ik naar de
avondvoorstelling gaan kijken.
De inleiding van Yamila was
charmant en hartverwarmend
en ze zag er top uit! De show
begon met een schaduwact
en heel veel slangenarmen,
zo leuk om te zien. Even
later kwam een solodanseres
met sluier. Haar draaiingen
met de sluier leken het
publiek echt mee te voeren.
Naast de eindexamenkandidaten kwamen ook andere
professionele danseressen aan
bod. Shujana onder andere, ze leek wel onder water te dansen, zo
vloeiend waren haar bewegingen. En Khalida, ja Khalida, wat was
zij goed zeg! Nog nooit zo'n lange, meeslepende shimmie gezien.
De ene shimmie volgde op de andere en je voelde de spanning en
bewondering in het publiek. Verder heb ik nog enkele optredens
gezien in de foyer en het theatercafé. Van Daniëlle Segers en haar
zoon heb ik erg genoten. Ik hou wel van dat modernere buikdans
en…. Agatha
Lees verder op de website www.bellydance.nl

INTERNATIONAL BELLYDANCE FESTIVAL 2012
Datum:
Waar:
Info:
Tel:

11 en 12 februari 2012
Patronaat, Sittarderweg 145 - Heerlen
bellydancenl@hotmail.com
+31(0)6-54917136

Winnaars leerlingen juf ‘Majidah’
Vanaf oktober ben ik met drie van mijn fanatiekste leerlingetjes
bezig geweest met private coaching. Hun doel: beter worden en
mee doen met een wedstrijd. De leeftijden varieerden nogal,
Ashley van 18 jaar, Angela van 24 jaar en Anouschka van 9 jaar.
Ashley en Angela waren vooral aan het trainen voor de wedstrijd
Stars of Bellydance van afgelopen april in België en Anouschka
was bezig voor de Benelux Kampioenschappen Buikdansen in
Deurne Nederland. Om alvast een indruk te krijgen van wedstrijden, besloot ik Ashley en Angela ook in te schrijven voor deze
wedstrijd… Majidah Lees verder op de website www.bellydance.nl

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAPPEN BUIKDANSEN
Datum: 2-10-2011
Tijdstip: vanaf 10.00 uur
Waar:
Locatie word nog nader bepaald,

zie hiervoor de website (w.s Castricum)
Reservaties en info: www.ido-holland.com

Inschrijven kan al!
INFO-MIDDAG BEROEPSOPLEIDING BUIKDANS
Datum: 9-10-2011 (gratis)
Tijdstip: 15.00-17.00 uur
Waar:
Dansschool Verspaandonk, Kloosterdreef 84,
Info:
Tel:

Eindhoven
bellydancenl@hotmail.com
+31(0)6-54917136
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Leraressen cursussen buikdans en leraar cursus djembé

Cassandra

Myriam
maandag
maandag

Chadia

Naïma

Katrien

Rebellyous

Leyla Almas

Safira

Majidah

Maysem

Shujana

Timora

Buikdanscursussen Nederland
beginner
Aen de Wan, Einsteinstr 52, Heer/Maastricht
alle niveau’s
Poppodium Nieuwe Nor, Pancratiusstraat 30, Heerlen
beginner met ervaring +
Stichting De Stadsring, Kruitmolenlaan 185, Middelburg
privélessen
beginner
Studio Da Danza, Noordkade 74 a, Waddinxveen
kind halfg/gevorderd
CKB, Burg. Stulemeijerlaan 3, Bergen op Zoom
volw halfgevorderd
halfgevorderd/gevorderd
beginner+/ halfgevorderd Volksuniversiteit Maasland, Bergenkenstraat 11, Stein
beginner met ervaring
beginner
Wijkcentrum Het Bolwerk, Lindeijerlaan 8, Vlissingen
halfgevorderd +
beginner
Poppodium Nieuwe Nor, Pancratiusstraat 30, Heerlen
masterclass
half gevorderd
Stg. Animato–De Stip, Past. Dominicus Hexstraat 10, Meerssen
beginner met ervaring
beginner met ervaring+ All Sports Bodygym, Oostperkweg 25, Middelburg
beginner
AQunst, A.v.Leeuwenhoekstr 2, Zwijndrecht
gevorderd
beginner gemengd CKB, Burg. Stulemeijerlaan 3, Bergen op Zoom
demo-groep
beginner met ervaring
beginner
Sportcomplex De Kruitmolen, Kruitmolenlaan 127, Middelburg
Majidah’s Jewels
kinderen
Wijkcentrum Het Bolwerk, Lindeijerlaan 8, Vlissingen
halfgevorderd
De Korenaere, Bergen op Zoom
beginner
beginner/half gevorderd Wijkgebouw Tolhek, Gantellaan 1, Pijnacker
beginner
Volksuniversiteit Maasland, Bergenkenstraat 11, Stein

Milka

Yamila

Monia

Hakeem

vrijdag
vrijdag

19.30-20.30
19.15-20.15
19.30-20.30
20.30-22.00
20.00-21.00
18.15-19.15
19.15-20.15
19.00-20.00
20.15-21.15
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30
18.15-19.15
19.30-20.30
18.30-19.30
19.00-20.00
20.00-21.00
19.30-20.30
18.15-19.15
19.15-20.15
20.30-21.30
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00
16.00-16.45
18.30-19.30
19.30-20.30
tussen 19.30 en 22.00
19.00-20.00

zaterdag

10.00-11.00 beginner instroom
11.00-12.00 halfgevorderd

Dansschool Swing-Inn, Morenhoek 2 en 3, Heerlen

Swing-Inn +31(0)45-5711800
Rebellyous +31(0)6-52509993

zaterdag

11.00-12.00 alle niveau’s

Fitnesscentrum, Sportcentrumlaan 5, Sittard

Fitnesscentum +31(0)4527255 of
+31(0)39804077 Monia

maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag

19.00-20.00
maandag 20.00-21.00
21.00-22.00
maandag 20.00-21.00
18.30-19.30
dinsdag
19.30-20.30
dinsdag
21.00-22.00
dinsdag
19.30-20.30
20.00-21.00
dinsdag
21.00-22:00
18.45-19.45
mardi
20.00-21.15
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

Buikdanscursussen België
beginner
niveau 2
Dansstudio Marlynes, Guido Gezellenlaan, Mechelen
gevorderd
beginner
De Voogdij, Voogdijstraat, Mol
niveau 2
het Stadsmagazijn, Keistraat 5-7, Antwerpen
beginner
niveau 1
Easy Moving, Menegemlei 30, Deurne
alle niveau’s
Café Providentia, Kerkplein 1, Lanaken
Halfgevorderd
training demogroep Sporthal Blookberg, Blookbergstraat 7, 3690 Zutendaal
débutantes
Collège St. Hadelin, Rue St. Hadelin 15, Visé
avancés
niveau 2
De Sportschuur, Populierenlaan 20, Wolvertem
beginner
beginners
De Spring, Winkelstraat 7, Duffel
gevorderd
débutantes
interméd-confirmées Complexe Sportif de Seilles, Rue Hendschel,40, Andenne
débutantes
interméd-confirmées Creahm, Quai St. Leonard 6, Liège

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

Fortgeschr. II
Fortgeschr. I
Anfänger I
Anfänger II

Cassandra +31(0)43-3627041/+31(0)620113731
Miss Myriam +31(0)45- 5426645
Majidah +31 (0)6 54652478
Safira +31(0)6-51355515
Leyla_Almas +31(0)6-49656765
Shujana +31(0)6-18906844
Majidah +31 (0)6 54652478
Miss Myriam +31(0)45- 5426645
Cassandra 043-3627041 / 0620113731
Majidah +31 (0)6 54652478
Safira +31(0)6-51355515
Leyla_Almas +31(0)6-49656765
Majidah +31 (0)6 54652478
Majidah +31 (0)6 54652478
Leyla_Almas +31(0)6-49656765
Safira +31(0)6-51355515
Shujana +31(0)6-18906844

Maysem +32 (0)485 589206
Chadia +32 (0)471 581 522
Maysem +32 (0)485 589206
Maysem +32 (0)485 589206
Miss Myriam +31 (0)45- 5426645
Chadia +32 (0)471 581 522
+32 (0)4 3795245 Yamila
Maysem +32 (0)485 589206
Maysem +32 (0)485 589206
Katrien +32(0)477 25 56 28
Katrien +32(0)477 25 56 28

Buikdanscursussen Duitsland
Karlstr. 40, Schulhof, Gesundheitsr. 206 - Eschweiler
Karlstr. 40, Schulhof, Gesundheitsr. 206 - Eschweiler

Naïma +32(0)87-632612
Gabi Ferfer, Volkshochschule
+49(0)2403 70270
Timora-ot@web.de +49(0)2403 70270

Cursussen Djembé in Nederland en België door Hakeem
+32 (0)4 3795245
Maandag 20.00-21.00:De Laurier, Laurierstraat 76, Heerlen-Passart
woensdag 21.00-22.00:Cross Mundos - Hasseltsesteenweg 532,Overrepen(België)
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