PERSBERICHT Rotterdam, 15 augustus 2018

Het Shimmy Shake Festival viert haar vijfde editie!
Tussen 9 en 11 november vindt de jubileumeditie van het Shimmy Shake Festival plaats. Shimmy Shake is hét festival waar
fusion en tribal buikdansers uit de hele wereld op af komen, om het dansgenre te vieren. Drie dagen lang staat deze wereldwijd
beoefende (maar in Nederland relatief onbekende) dansvorm in de schijnwerpers op het Maaspodium in Rotterdam. Het
festival biedt een spannend en gevarieerd programma aan voorstellingen, performances en dansworkshops voor een breed
publiek. Voor zowel gevorderde (buik)dansers als geïnteresseerden voor wie het genre nog nieuw is, is het een feest om Shimmy
Shake te bezoeken.
In fusion en tribal buikdans putten dansers uit de oude buikdanstraditie en combineren deze met andere dansstijlen tot een zeer
eigentijdse nieuwe dansstijl. Er wordt onder andere gewerkt met flamenco, Hip Hop en moderne Jazz. Deze mengvormen maakt
de dansstijl moeilijk te beschrijven, er zijn oneindig veel manieren om buikdans met andere dans te combineren. Wel hebben de
choreografieën altijd één ding gemeen: het zijn vieringen van de essentie en creativiteit van de vrouw. Bewegingen in de buikdans
zijn op het lichaam van de vrouw gemaakt, in de fusion vorm wordt dit vertaald naar de hedendaagse vrouw – sterk en sensueel.
De eerste editie van het Shimmy Shake Festival werd georganiseerd in 2014 met als doel de bekendheid van het genre te
vergroten. Sinds die tijd is het uitgegroeid tot een kleurrijk festival waar iedereen welkom is. Shimmy Shake biedt lokaal fusion en
tribal buikdanstalent een podium en kans om te groeien, ontwikkelen en presenteren voor een breder publiek. Het jaar door
organiseert Shimmy Shake verschillende projecten waaronder meerdere coaching trajecten zoals Talent Search en Talent Carnival,
Golden Girls (fusion dans voor 65+) en Color Your World. Deze projecten worden ook tijdens het festival gepresenteerd.
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***einde persbericht***

Voor foto’s, video of ander beeldmateriaal alsmede voor meer informatie over Shimmy Shake Festival kunt u terecht bij:
Eva Haasnoot, +31 (0)6 1128 1997 of via PR@liteside.nl
Foto’s in de bijlage mogen vrij worden gebruikt met vermelding van de fotograaf: Jean van Lingen.

