PERSBERICHT Rotterdam, 4 februari 2019

Shimmy Shake zoekt fusion (buik)danstalent
Voor alweer de 12e keer is Shimmy Shake op zoek naar fusion (buik)danstalent. Er wordt gezocht naar dansers
van verschillende niveaus, van beginner tot professional. Tijdens 4 middagen op verschillende plekken in
Nederland kunnen dansers hun talent tonen aan een panel van vriendelijke experts. 12 dans acts komen na
deze middagen in aanmerking voor persoonlijke coaching door een vooraanstaande (buik)dans coach uit het
Shimmy Shake netwerk. De Talent Search middagen vinden plaats op 24 februari (Zutphen), 24 maart
(Rotterdam), 7 april (Eindhoven) en 28 april (Groningen). Dansers kunnen zich nog tot 15 februari inschrijven
voor de middag in Zutphen, en tot 10 maart voor de andere middagen.
Gedurende het hele jaar organiseert Shimmy Shake uiteenlopende projecten. Traditioneel beginnende met de
talent search in het voorjaar. De 12 gecoachte dans acts treden 9 juni a.s. op tijdens het Shimmy Shake Talent
Carnival in Theater ’t Kapelletje in Rotterdam. Hoogtepunt van het seizoen is het Internationale Shimmy Shake
Festival. De 6e editie van dit festival vindt dit jaar plaats op 8, 9 en 10 november in Rotterdam. Naast deze
evenementen organiseert Shimmy Shake ook pop-up optredens, verschillende workshops (zoals buikdansles
voor 65-plussers onder de titel Golden Girls) en internationale samenwerkingen op het gebied van fusion en
tribal buikdans. Alles erop gericht om deze nieuwe en onontdekte dansvorm op de kaart te zetten.
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.
Ga voor meer informatie naar www.shimmyshake.org of volg ons via Facebook of Instagram.

***** EINDE PERSBERICHT *****
Voor foto’s, interviewverzoeken, vragen, alsmede voor meer informatie over Shimmy Shake kunt u terecht bij:
Eva Haasnoot, +31 (0)6 1128 1997 of via PR@liteside.nl
Wij kunnen u ook in contact brengen met de lokale medeorganisatoren van de Talent Search middagen.

