


Ontdek de fascinerende wereld van

de ORIËNTAALSE DANS. Laat je in

Yazila’s oosterse studio inwijden in

de mysteriën van deze dans en werk

aan een sterk en soepel lichaam.

VOEL JE OP EN TOP VROUW!

ALHAMBRA academie voor Oriëntaalse dans
/ Buikdans

ALHAMBRA Academie voor Oriëntaalse dans / Buikdans
Catharijnesteeg 6 – 3512NZ Utrecht

TEL Yazila 0651842627
EMAIL yazila@kpnmail.nl

PRIJS 17 lessen van 60 minuten €180
17 lessen van 75 minuten €215
Bij het volgen van meerdere cursussen
50% korting op de 2e cursus.

START 7 september 2020, tot en met 1 februari 2021

CURSUSTIJDEN

MA 19:15 - 20:15 Bellywhack
20:25 - 21:25 nivo 1

DI 18:15 - 19:15 nivo 1
19:20 - 20:30 nivo 2
20:35 - 21:45 nivo 4

WO 15:00 - 16:00 Buikdans 50/60+
18:30 - 19:45 nivo 3
19:55 - 21:05 tribalfusion 2/3

ZA 11:00 - 12:00 Bellybootcamp (om
de week via Zoom)

YAZILA is danseres, performer, choreografe en

artistiek leider van Yazila’s dansensemble,

geschoold in vele danstradities van Oost en

West, mime en drama. Haar specialisatie is

Buikdans en dansen van het Midden- Oosten:

folklore, rituele -en trance dansen. Haar stijl

kenmerkt zich door dynamiek en mysterie.

DANSSCHOOL ALHAMBRA geeft danslessen

voor beginners tot vergevorderd/semi-

professioneel, privelessen,

vrijgezellenworkshops en voorstellingen.

Je kunt kiezen uit de volgende paden:

ORIËNTAALS/BUIKDANS Het meest kleurrijke

pad: de stijlen Egyptisch, Libanees, Turks,

modern, klassiek, sluier, zills, verfijning,

geschiedenis.

TRIBAL FUSION BUIKDANS Een moderne

westerse stijl met elementen uit andere

culturen, slangachtige bewegingen en isolaties.

Muziek van oosters tot pop. (zonder dans-

ervaring volg je eerst de beginners buikdans).

BELLYWHACK! Een lekkere en toegankelijke

dansante les voor alle leeftijden. Werken aan

een soepel en sterk lichaam. Geen choreografie

maar techniek uit diverse Buikdansstijlen in

korte danspatronen. Wil je je techniek

verbeteren/verdiepen dan is deze les als 2e les

(50% korting) een aanrader! Puur dansplezier.

www.yazila.nl facebook.com/Dansschool-Yazila-AlHambra


