Linda-Shahira organiseert:

WORKSHOP ORIËNTAALSE DANS
MET PROF. Dr. HASSAN KHALIL
Datum : zaterdag 15 november en zondag 16 november 2014
Tijd : zaterdag : 13.00 - 17.45 uur
zondag : 13.00 - 17.45 uur :

Waar : Laetana’s Bellydance World
Hoogstraat 105 A, Eindhoven

Niveau : half- en vergevorderd
Kosten : € 80,00 per workshop. Beide workshops is : € 150,00
Overmaken : op giro : 697 61 92
t.n.v. Linda Plaizier, te Den Haag
o.v.v. Hassan Khalil en welke dag(en)
Aanmelden: bij Linda-Shahira, mobiel : 06 – 12 22 64 54
e-mail : l.plaizier@vodafonevast.nl
Na ontvangst van je betaling ben je definitief ingeschreven. Annuleren kan
tot 3 weken voor aanvang van de workshop, daarna geen restitutie meer
mogelijk. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan mag er wel iemand
anders voor je in plaats komen.
Wat kan op de workshops worden verwacht.
Dit jaar komt prof. dr. Hassan Khalil naar Eindhoven met twee prachtige en inspirerende
workshops. Zaterdag: is voor een spannende Modern Oriëntaalse dans met fanveils. Het is de
eerste keer dat Hassan Khalil een workshop geeft met fanveils in Nederland.
Zondag: tijdens deze workshop verdiepen we ons in de Klassiek Oriëntaalse dansstijlen van de
grote sterdanseressen van Egypte. Hassan Khalil heeft een nieuwe choreografie voor ons in
petto. Voor catering tijdens de workshops wordt gezorgd.

Dr. Hassan Khalil is een uitstekend opgeleide Egyptische danser,
choreograaf, toneel en pantomimespeler. Hassan Khalil heeft onder meer
14 folkloregroepen opgericht, waaronder het Egyptische nationale
ensemble. Hij was vele jaren directeur van het musical theater van het
Balloon, Ohm Kalthoum theater van Caïro. Heeft leiding gegeven aan
departementen voor toneel in Caïro en Kuweit. Verrichtte een omvangrijk
onderzoek op het terrein van de folklore. Daardoor is hij een expert op het
gebied van de Egyptische folklore en de dansen van de Golfstaten.
Schreef choreografieën voor films. Ook schreef hij choreografieën voor, en
werkte, met danseressen als Nagua Fouad, Samia Gamal en vele anderen.
Halverwege de jaren ’80 vestigde hij zich in Duitsland en werd Europa zijn
werkterrein, met name Duitsland. Door zijn enorme kennis, zijn passie voor
de dans en zijn humor is hij een fantastische en inspirerende leraar.

Ga voor dit boeiende, leerzame en inspirerend weekend!

