Orientalska poletna plesna šola 2016
19.-21.8.2016
Urnik:
Petek, 19.8.2016

18h-20h Začetek- Edita Čerče
Sobota, 20.8.2016

10h- 13h La Danse orientale par Excellence- Dalyla Rami

15h- 17h Ples Nooria- Dalyla Rami

19h Predavanje dr. Maja Lamberger Khatib- Feminizem v Maroku
Nedelja, 21.8.2016

10h- 13h Astrid Pinter- Egipčanski ples

Petek
Edita Čerče
Plesna pedagoginja, Trance Dance facilitatorka, organizatorka OPPŠ, strastna
zagovornica terapevtskega učinka orientalskega plesa, osvobajanja plesnega
izražanja in človeka. Vodja Silk Dance Company.
Izhodišče

Kaj nam daje eden najstarejših plesov na svetu? Zakaj še po tisočletjih kot na
začetkih njegovo gibanje vzbudi toliko radosti, prebudi naša čustva in pomiri
duha? Kako se čuti harmonija? Res lahko ljubimo svoje telo!? Delavnica
Izhodišče ima namen ponovne vzpostavitve stika z izvornim, prvinskim gibajem
ter naravnim odnosom s telesom, namenjena je začetnicam in tistim, ki vas
zanima kak odgovor na prejšnja vprašanja.

Sobota
Dalyla Rami
Dolgoletna plesalka in pedagoginja orientalskega plesa izvira (z bogatim
kulturnim odzadjem) iz Maroka, izobraževala se je v Parizu, živi in dela na
Dunaju. Učenje folklor Tunizije, Maroka in Alžirije. Ena od pionirk uvajanja in
predstavljanja arabske plesne kulture v Avstriji, pa tudi v Slovaški. Bogat opus

ustvarjanja na plesnem področju in širjenju kulture zaokroži s celostnim
pristopom k plesu, ki izvira v obredju.
LA DANSE ORIENTALE PAR EXCELLENCE

Klasični orientalski ples odlikujejo eleganca, ponos, veselje, užitek, strast,
poželenje, erotika, ženstvena lepota v gibanju. Posvečamo se tekočemu gibanju,
dostojanstvenemu izrazu in mehkim linijam ob klasični glasbi za orientalski
ples.
Iz cikla »LA DANSE SACREE ET MAGIQUE« Ples Nooria

Ciklično praznovanje življenja. Sveto in magično je vedno prisotno v našem
življenju. Skozi ples vrtenja se popolnoma počasi in mirno premaknemo v ritem
svojega srca. Noorija ples meji na obredni ples, zato si oblečemo pretežno
turkizno in belo barvo, prinesemo tudi tančice v teh barvah.
Dr. Maja Lamberger Khatib
Kulturna antropologinja, ki se ukvarja z Bližnjim Vzhodom, zlasti jo zanimajo
pestra feministična gibanja in migracije. Kot raziskovalka je opravljala
terenske raziskave v Jordaniji in Maroku.
Feminizem v Maroku

Predavanje je namenjeno pregledu položaja žensk skozi zgodovino ( s
poudarkom na arabskih državah od pojava islama). Islam je ob nastanku v 7.
stoletju v izrazito patriarhalni družbi in času predstavljal veliko socialno
revolucijo, saj je ženskam dal pravice, ki so bile zakonsko določene. Dr.
Lamberger Khatib bo predstavila tudi sodobna feministična gibanja v Maroku.

Nedelja

Astrid Pinter
Plesna pedagoginja, vodja izobraževanja za odrasle, dipl. plesna in izrazna
terapevtka (BTA). Plesno izobrazbo za Raqs sharqi pri Lizi Wedgwood ( Anglija)
in Erna Frölich (München). Vodi plesna potovanja po Egiptu, delavnice
egipčanskega plesa in poletne plesne tedne.
Delavnica Egipčanski ples

Ples ima v Egiptu dolgo tradicijo. Je eden od izvornih plesov za Zahodu bolj
poznan trebušni ples oz orientalski ples. Egipčanski ples je zemeljski, osrediščen
in tekoč. V odspredje je postavljena sproščena, pokončna drža, ki je izraz ženske
moči in dostojanstva ter celostnost gibov. Plesali bomo ob tradicionalni glasbi
zgornjega Egipta, se vanjo sprostili in ob tem improvizirali. Obeta se veselje ob
plesu, medsebojno plesanje in lahkotnost.

______________________________________________________________

Plesne delavnice so v prostorih Plesne izbe Maribor, Pobreška c.20.
Predavanje se odvija v Salonu uporabnih umetnosti, Glavni trg, Maribor.
Cena delavnic:
2 urne 30€
3 urne 40€

Na predavanje prisrčno vabi Silk Dance Company.
Popusti pri mnogodelavničarstvu.
Prijav in predplačil bom vesela:

Edita Čerče, Silk Dance Company
E: editac@yahoo.com
T: +386 41 382 529

www.trancedance.si/delavnice.html

www.plesnaizba.si

