
Laetana’s Bellydance Summercamp 

Heb je zin om tijdens je vakantie lekker te dansen en veel inspiratie op te doen? 
 

Schrijf je dan snel in voor dit unieke Bellydance camp 2012! 
met Laetana, Carmen, Caroline en speciale gast Farouq. 

 

Op 5,7, 8, 9, 10, 11 en 12 augustus 2012 
 

Elke dag verzorgen we 2 workshops met verschillende docenten 
 

5-8 
zondag 

7-8 
dinsdag 

8-8 
woensdag 

9-8 
donderdag 

10-8 
vrijdag 

11-8 
zaterdag 

12-8 
zondag 

  Modern Romance 
15.00-17.30 

Carmen 

Saïdi 
15.00-17.30 

Laetana 

Pop Shaabi 
15.00-17.30 

Caroline 

Accenten 
11.00-13.30 

Farouq 

Armen en 
handen 

11.00-13.30 
Farouq 

middag avond avond avond avond middag middag 

Solotabla 
12.00-14.30 

Laetana 

Khaleegy 
18.30-21.00 

Laetana 

 Spaans 
Arabische combi’s 

18.30-21.00 
Carmen 

Bruggen, 
overgangen 
18.30-21.00 

Farouq 

Samaai 
ritme combi’s 

14.30-17.00 
Caroline 

Travelsteps 
14.30-17.00 

Farouq 
 

 
 

Deze week vindt plaats in    Laetana’s Bellydance World in Eindhoven. 
Hoogstraat 105A    5615 PB Eindhoven 
 
 
De studio ligt recht tegenover de Albert Heijn. 
Je rijd door het steegje,de studio ligt dan recht voor je. 
 
 
 
 

Kosten: 
- per workshop €27,50 
- bij 4 workshops of meer €25,- per workshop 
- Lesgeld graag overmaken op rek.nr.8979964 tnv Laetana o.v.v. 
  docent,workshopthema en aub duidelijk je naam vermelden. 
 
Tijdens de workshopdagen zijn er tegen schappelijke prijzen div. frisdrank,koffie,thee en  
huisgemaakte soep verkrijgbaar. 
 
Opgave en informatie 
Laetana:  laetana@gmail.com of bel 06-10475079      www.laetana.com 
 
Betalingsvoorwaarden: 
1. Opgaven binnen 10 dagen voor aanvang van de desbetreffende workshop gelden als 
bindend en daardoor is er een betalingsverplichting. 
2. Alleen bij opgaven die 10 dagen of langer voor aanvang van de desbetreffende 
workshop zijn ingetrokken geldt geen betalingsverplichting. 
3. Zonder afmelding: verplicht tot betaling - ook bij afwezigheid. 
 
 
 
 

mailto:laetana@gmail.com
http://www.laetana.com/


Solo Tabla door Laetana 
Een dynamische workshop waarin we werken aan techniek en een korte choreografie. 
Een stevig portie basiskennis is aan te bevelen. 
   

Saïdi door Laetana 
Egyptische folklore op en top.In deze workshop wordt aandacht besteed aan verschillende Saidi moves 
met de stok en zetten we delen daarvan om in een korte choreografie. 
Neem je eigen stok mee, evt. leenstokken zijn aanwezig. 

   
Khaleegy, de dans uit de Golf door Laetana 
2,5 uur lekker dansen op het Khaleegy ritme. We leren verschillende pasjes met de daarbij passende 
bewegingen en werken uiteindelijk aan een korte combinatie. 

 
Spaans-Arabische combi’s door Carmen 
Losse combinaties in Spaans-Arabische stijl. Vrolijke, krachtige en speelse passen en bewegingen in een 
mooie mix tussen buikdans en flamenco. Gebruik ze in je eigen dans. Neem wel een wijde rok mee.  
  

Modern Romance door Carmen 
Een romantische buikdanschoreografie met een snufje moderne dans op een modern maar o zo 
romantisch popnummer.  
 

Pop-shaabi door Caroline 
We dansen een choreografie op een vrolijk nummer van Saad. Zoals jullie gewend zijn van Caroline komt 
daar natuurlijk veel expressie bij kijken! Je krijgt uitleg bij de tekst van het lied en je expressie wordt 
uiteindelijk onderdeel van de dans. 
 

Samaai-ritme door Caroline 
Dit lange ritme is heerlijk om op te dansen. In deze workshop oefenen we combinaties om het ritme 
gaandeweg echt in je lijf te gaan voelen en steeds meer te genieten. Aan het einde van de workshop kun je 
zelf improviseren in combinatie met de aangeboden passen. Je hebt geen ervaring nodig met het samaai-
ritme, wel een portie algemene danservaring. 
 

Accenten door Farouq 
Accenten geven een pittige ondersteuning van je dans. We onderzoeken diverse accenten die in de dans 
mogelijk zijn: met de heupen, de schouders, de armen of de handen, het hoofd, maar ook door middel van 
poses. We kijken ook naar de contact-mogelijkheden met je publiek die je kunt maken door middel van 
accenten 
 

Travelsteps door Farouq 
Met travelsteps ‘reis’ je van de ene kant van het podium naar de andere kant. Of je ‘reist’ een stukje over 
het podium waarna je een stukje op de plaats danst. Een grote variatie aan travelsteps komt deze 
workshop voorbij op diverse ritmes, want de ene travelstep gaat net iets beter op een bepaald ritme dan 
de ander of vraagt bij bepaalde ritmes om een bepaalde invulling. We doen travelsteps op de malfouf, 
ayoub, karachi, maqsoum, masmoudi seghir, el zaffa,  en de wahda rumba. 
 

Armen en handen door Farouq 
Armen en handen geven expressie aan je dans.  In deze workshop krijg je oefeningen om je armen en 
handen in je dans te integreren en te combineren met andere bewegingen zodat het een vloeiend geheel 
wordt. We dansen op staccato-muziek, een taqsim en een mawwal (de stem van een zanger(es) tijdens 
een muziekstuk). 
 

Bruggen, overgangen en stilstaan door Farouq 
Je kunt je dans  er spannender en natuurlijker uit laten zien door bruggen/overgangen te maken tussen de 
verschillende delen van de muziek. Het maken van poses, bijna niets doen of zelfs durven stilstaan tijdens 
de dans kan je dans extra spannend maken. Dit wordt tijdens deze workshop onderzocht  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   



 

FAROUQ 
 Peter Verzijl staat bekend om zijn enorme kennis op het gebied van de 
Oriëntaalse dans en zijn ‘less is more’ – principe. 
 Hij startte jaren geleden met collega’s de Verdiepingscursus. In zijn 
workshops laat hij cursisten veelal kennis maken met de 
binnenlichamelijke buikdanstechnieken. Hij is een specialist op het 
gebied van de klassieke dans. 
www.farouq.nl 
 
 
 
 

CAROLINE 
 
 
 
Caroline is momenteel 10 jaar verbonden aan Laetana’s Bellydance 
World, waarvoor ze wekelijkse lessen verzorgt. 
 Ze staat bekend om haar expressie, die ze veelal weet te vermengen 
in haar workshops en lessen. Haar specialisaties zijn Oum Kalthoum, 
tarab en baladi. 
www.carolinenuijts.nl 
 
 

CARMEN 
 
 
Carmen is al meerdere jaren verbonden aan Laetana’s 
BellydanceWorld. 
 Ze heeft haar hart verpand aan de Spaans-Arabische stijl. 
 Ze verzorgt naast deze dansstijl ook de buikdanslessen en is daarbij 
in het dagelijkse leven een bedreven danstherapeute. 
 

 
 

LAETANA 
 
 
Sinds 15 jaar runt Laetana haar buikdansschool en is zij gevestigd in 
haar eigen buikdanstudio: Laetana’s Bellydance World te Eindhoven. 
Met ruim 25 jaar podiumervaring in binnen-en buitenland is dansen 
nog steeds haar leven. Sinds 3 jaar geeft ze naast haar reguliere lessen 
met veel plezier en voldoening ook maandelijkse High Level lessen aan 
professionele danseressen uit heel Nederland. 
www.laetana.com 
 

http://www.farouq.nl/
http://www.carolinenuijts.nl/
http://www.laetana.com/

