THEMA-BLOK “ONBEKENDE BALKAN”
Vrijdagavonden van 2 September t/m 16 December 2016

cursus 1
2 t/m 30 september 2016

DOMINIKE KARANTZOUNIS
Onbekend Roemeens

cursus 2
7 oktober t/m 4 november

JAAP LEEGWATER
Onbekend Bulgaars

cursus 3
11 november t/m 9 december

TURGAY ONATLY
Onbekend Turks

De Balkan
Balkan (Turks voor “keten van houten bergen”) is de naam die het Ottomaanse leger gaf aan het uiterst
dicht beboste en daarmee moeilijk te veroveren oude gebergte in Centraal Bulgarije (in het Bulgaars
Stara Planina genoemd). Later is men alle landen in Oost-Europa, die lange tijd deel uitmaakte van het
Ottomaanse rijk de Balkan (landen) gaan noemen, het Balkan Schiereiland, of de Balkan Peninsula.
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Achtergrond informatie bij de cursussen van het blok “Onbekende Balkan”
De afgelopen jaren is AVC-Terpsichoré begonnen met het aanbieden van verdiepings cursussen rondom
een bepaald thema of etnografisch gebied. Dat waren achtereenvolgens "Macedonie" in
2012, “Trakia" in 2013, "Rondje Zwarte Zee" in 2014 en "Balkan Labyrint" (Minderheden en
Volksverhuizers) in 2015. In deze opzet worden niet alleen de pasjes aangeleerd, maar worden de
dansen vooral ook gepresenteerd in samenhang met hun etnografische-, en historische context.
Gezien de positieve reacties van veel cursisten, en het feit dat in het laatste thema-blok nog veel
leuke dansen niet aan bod zijn gekomen, is besloten dit najaar te kiezen voor een cursusblok met als
thema “Onbekende Balkan”. Hierin presenteren 3 dansleiders (in 5 lessen elk) primeurtjes en minder
bekende dansen uit hun omvangrijke dans archief. Hieronder geven wij graag het woord aan de
docenten van het Blok “Onbekend Balkan”:
Dominike Karantzounis – cursus I - Onbekend Roemeens
“ Roemenië is het “thuis” van veel meer volkeren dan alleen de Roemenen zelf. In deze cursus ontdekt
men hoe de folklore van deze bevolkingsgroepen zich aanpast aan zijn omgeving. Zo komen er allerlei
stijlverschillen aan bod, van het grensgebied met de Oekraïne tot aan Servië.”
Jaap Leegwater – cursus II - Onbekend Bulgaars
"In mijn onderdeel zal ik enerzijds voortborduren op het thema “Minderheden” en dansen
introduceren waar we vorig jaar niet aan toe kwamen. Anderzijds zal ik een keuze maken uit nog niet
eerder aangeleerde dansen uit mijn dorpsdans onderzoek in Bulgarije van de 70-er en 80-er Jaren.
Persoonlijke ervaringen, filmclips en achtergrondinformatie zal ik met jullie delen in de vorm van
“mini-cultural corners”.
Turgay Onatli – cursus III - Onbekend Turks
“In Turkije heb je bijna alleen maar dansen van minderheden. Dit komt doordat het Ottomaanse Rijk
heel lang in de bezette gebieden de lokale cultuur heeft getolereerd en laten voortbestaan. Later,
onder de meer nationalistische regimes, werd alles “verturkst”. In mijn lessen wil ik een beetje
duidelijkheid scheppen over de oorsprong van die Turkse dansen en waar ze vandaan komen”

Doelgroep
- De cursus is door zijn opzet uitermate geschikt voor dansers van verschillende niveau’s, maar zeker
ook voor collega dansleiders op zoek naar een uitbreiding van hun kennis en nieuw lesrepertoire
- Hoewel het blok Onbekende Balkan ook per losse cursus kan worden gevolgd is het voor een
“optimale Balkanbeleving” aan te raden het themablok in zijn geheel te volgen.

Gezamenlijke afsluiting
- Het Blok wordt afgesloten met een gezamenlijke avond met Jaap, Turgay en Dominike op Vrijdag 16
december 2016 van 20 tot 23 uur.

Documentatie
- Een CD met de muziek van de aangeleerde dansen zal aan het eind van ieder onderdeel bij de
desbetreffende dansleider verkrijgbaar zijn.
- Een DVD met alle dansen van de drie de onderdelen is tijdens het cursusblok te bestellen en
verkrijgbaar op de avond van de gezamenlijke afsluiting op 16 december.

AVC-Terpsichoré
Ellermanstraat 16q
1099 BW Amsterdam

Telefoon: 06-31546069
Mail: info@avc-terpsichore.nl

