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Laetana’s  
            Zomerworkshops 2013 
 

Heb je zin om tijdens je vakantie lekker te dansen én veel inspiratie op te doen? 
Schrijf je dan snel in voor deze unieke Bellydance workshops 2013! 

met Laetana, Carmen, Caroline en Farouq 
 

 
zondag 8 september 12.30-16.00  
Spaans -Arabische dans door Carmen 
Een waaier mag niet ontbreken in de Spaans-Arabische dans. 
De waaier maakt lijnen nog mooier, versterkt je expressie en kan de rol van danspartner 
goed vervullen.  
In deze workshop leer je de waaier te gebruiken in je dans met korte combinaties, 
techniek- en improvisatieoefeningen. 
 
 
 
zondag 15 september 12.30-16.00 
Meleya door Caroline 
Lekker aan de gang met de meleya; een dans om je heerlijk in uit te leven en je 
vrouwelijkheid ten volste tentoon te spreiden. 
Caroline geeft je combinaties zodat je veel kunt oefenen, wellicht is er tijd voor een mini-
choreografie waar je veel van je eigen interpretatie in kwijt kunt. 
Heb je nog weinig ervaring met de meleya; door de opbouw van de workshop kun je met 
een gerust hart meedoen. Al wel wat ervaring? 
Er is genoeg ruimte om de technieken en vooral je uitstraling te verfijnen! 
 
 
zondag 4 augustus 12.30-16.00 
Dansen op een Taqsim door Farouq                                      
Een taqsim is een improvisatie van een instrument (bijv. ney, accordeon, oud, qanoun, 
viool).Dat kan zonder en met een ritme eronder. Vaak is het het emotionele hoogtepunt 
van de dans .  
Hoe corresponderen de diverse instrumenten en ritmes met de bewegingen?  
We onderzoeken diverse mogelijkheden (Klassiek, Baladi, Turks Oryantal, Modern), op 
diverse ritmes en de overgangen naar de meer ritmische stukken in de muziek. 
 
 
 

         zondag 11 augustus 12.30-16.00      
Samaai-ritme door Caroline 
Maak kennis met dit prachtige, meeslepende ritme! 
Heb je de vorige keer meegedaan? 
We herhalen kort de kneepjes van het vak van dit ritme, zodat je er weer lekker in komt. 
Daarna zullen er nieuwe combinatiemogelijkheden voorbij komen en is er ruimte voor 
eigen improvisatie. 
Je hebt geen ervaring nodig met het samaai-ritme, wel een portie algemene danservaring. 
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zondag 18 augustus  12.30-16.00 
Khaleegy, de dans uit de Golf door Laetana 
3,5 uur lekker dansen op het Khaleegy ritme. We leren  verschillende pasjes 
 met de daarbij passende bewegingen en werken uiteindelijk aan een korte 
combinatie. 

 

 
 
 
 

 
Kosten: 
- Prijs voor de workshops €37,50 incl. thee en versnaperingen. 
- Lesgeld graag overmaken op rek.nr.8979964 tnv Laetana o.v.v. 
  docent,workshopthema en aub duidelijk je naam vermelden. 
 
 
 

 
Deze vinden plaats in Laetana’s Bellydance World  

Hoogstraat 105A     
5615 PB Eindhoven 
klik hier voor de routebeschrijving 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 
 
 
Interesses veranderen in de loop der tijd, dus het kan zijn dat je liever geen mail meer 
van mijn buikdansactiviteiten wilt ontvangen. 
Klik hier en stuur een mailtje met onderwerp: Afmelden.  
Als deze functie bij jou niet werkt (gmail) stuur dan gewoon een mailtje aub 
Dan zal ik je mailadres uit mijn lijst verwijderen. Bvd. 
 
 
 
 
 

http://laetana.com/?page_id=17
mailto:laetana@gmail.com
http://www.laetana.com/
mailto:laetana@gmail.com
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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 11 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 Bellydance World. 
Ze heeft haar hart verpand aan de Spaans-Arabische stijl. 
Ze verzorgt naast deze dansstijl ook de buikdanslessen en is daarbij in het dagelijks   
leven een bedreven danstherapeute.  
 

 
 
 
 

LAETANA 
 

Sinds 16 jaar runt Laetana haar buikdansschool en is zij gevestigd in haar eigen 
buikdanstudio: Laetana’s Bellydance World te Eindhoven. 
Met ruim 26 jaar podiumervaring in binnen-en buitenland is dansen nog steeds haar 
leven. Sinds 4 jaar geeft ze naast haar 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/

