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Oriëntaalse Dans -
- Buikdans



Buikdans: Zet een nieuwe stap!
Ontdek de FASCINERENDE WERELD van de ORIËNTAALSE DANS. Laat je in Yazila’s oosterse studio 
Al Hambra inwijden in de mysteriën van deze eeuwen oude dans. Zet een nieuwe stap op weg naar  
ZELFONTPLOOIING en GRENSVERLEGGING. Persoonlijke benadering, authenticiteit en een inspi
rerende sfeer kenmerken Yazila’s lesmethode. Werk op een leuke manier aan een sterk en soepel lichaam 
en voel je OP EN TOP VROUW!

Yazila
Danseres, performer, choreografe en artistiek 
leidster van Yazila’s dansensemble, is geschoold 
in vele danstradities van Oost en West: ballet, 
jazz, modern, Flamenco, Tango, Afrikaans, Mime 
en drama, folklore, Derwishrituele trance dansen 
en Butoh. Haar specialisatie is de Buikdans, 
intens en gepassioneerd, haar stijl kenmerkt zich 
door dynamiek, creativiteit en mysterie. 

 

Dansschool Al Hambra
Danslessen voor beginners tot vergevorderd/prof, privélessen, workshops, voorstellingen.
ORIËNTAALS/BUIKDANS Het meest veelzijdige en kleurrijke pad. Modern/klassiek, stijlen en ritmes: 
Egyptisch, Turks, Libanees, Berber, Muwashachat, de essentie lyriek, verfijning en diepgang. 
BUIKDANSFIT 50+ Voor deze les hoef je niet piepjong te zijn om goed te kunnen buikdansen. 
Integendeel, je hebt levenservaring en “je weet waarover je danst: emotie in beweging!” Geen lange 
choreografieën, maar korte kombi’s. Dit pad leidt tot soepelheid, kracht, conditie, lichaamsbeheersing 
en (her)ontdekking van eigen creativiteit. 

CURSUSTIJDEN

ma   19:00–20:15  nivo 2 
20:15–21:30  nivo 1

di    18:00–19:15 nivo 1 
19:15–20:30 nivo 2 
20:30–21:45 nivo 4

wo 11:00–12:00 BuikdansFit 50+ 
 18:30–19:45 nivo 3  
 19:45–21:00 nivo 2/3

nivo: 1–beginners / 2–min 1 jaar  
buikdanservaring / 3–gevorderd  
4–vergevorderd

 

1e week gratis introduktieles! www.yazila.nl

LOKATIE

• Al Hambra school voor Oriëntaalse dans/Buikdans 
Catharijnesteeg 6 • 3512NZ Utrecht (vanaf station 12 min en Domtoren 3 min lopen)
• Tel Yazila 030 - 293 01 08 / 06 - 51 84 26 27 • Email yazila@yazila.nl – www.yazila.nl
• Prijs € 204,00 voor 17 lessen. Kennismakingscursus voor beginners: 15 lessen voor 
€ 150. Bij het volgen van meerdere cursussen 25% korting op de 2e cursus. Kontant 
op de les of op reknr NL19RABO0123718945 tnv Yazila ovv van dag en nivo. Het 
lesblok start op maandag 11 september 2017 en eindigt op 8 februari 2018

OPEN DAG

Op zondagmiddag 3 september 2017 van 14:00–15:30 in AlHambra: 
• Optreden 14:15 – 14:30  
• Workshop 14:30 – 15:15

Dansplein op het Janskerkhof 
• Optreden 16:00


