PERSBERICHT Rotterdam, 24 juni 2020

Shimmy Shake Festival is de plek voor de nieuwste ontwikelingen op
internationale fusion buikdans!
Grootser dan ooit voor de 7e editie, dat blijft het plan voor Shimmy Shake Festival 2020. Misschien in aangepaste vorm maar het virus houdt
het festival niet tegen. Op 6, 7 en 8 november zet het Shimmy Shake Fusion Festival, met dansers uit de hele wereld dit bijzondere nieuwe
dansgenre in de schijnwerpers. In het Maaspodium Rotterdam biedt het festival een gevarieerd programma aan kleurrijke voorstellingen,
workshops voor alle niveaus en Fusion (buik)dansbelevenissen. Voor een breed publiek van zowel gevorderde dansers als geïnteresseerden
en iedereen die van gezelligheid en entertainment houdt, is het een uitnodigend feest om Shimmy Shake te bezoeken.
De hedendaagse vrouw is op meerdere terreinen geëmancipeerd maar er is bij haar nu behoefte om sterk EN sensueel te zijn. Zie de huidige
interesse voor paaldans, burlesk en Fusion buikdans. In fusion buikdans putten dansers uit de klassiek buikdans stijl, combineren deze met
andere dansstijlen en komen tot een zeer eigentijdse nieuwe dansstijl. Deze mengvormen maakt deze dansstijl moeilijk te plaatsen, maar zeer
inspirerend om naar te kijken. Vergelijk het met fusion koken, ook altijd verrassend. De muziek waarop gedanst wordt is van vandaag, actueel
en spannend, en de dansers gebruiken vaak hun culturele achtergrond in het creëren van hun choreografieën. Wel hebben de dansacts altijd
één ding gemeen: het zijn vieringen van de essentie en creativiteit van de vrouw.
De hoofd act voor het festival is in 2020 April Rose uit de Verenigde Staten. Tijdens het festival presenteert Rose voor het eerst in Europa haar
Bellydance Cohesion programma, een all round dansworkshop waarin gedurende drie dagen wordt gewerkt aan danstechniek, muziekbeleving
en het begrijpen van de historie en de maatschappelijke impact van buikdans. Daarnaast verwelkomt het festival ook het duo Nakari Tribe uit
Wenen, Oostenrijk en Vesna Zorman (Slovenie) en haar gezelschap Ambrosia. Tjarda van Straten, fusion buikdanser van wereldformaat uit
eigen land, maakt de line-up compleet.
De eerste editie van het Shimmy Shake Festival werd georganiseerd in 2014 met als doel de bekendheid van het genre te vergroten en de
professionaliteit van de dansers te versterken. Sinds die tijd is het uitgegroeid tot een kleurrijk festival waar iedereen welkom is. Shimmy Shake
biedt Fusion en Tribal buikdanstalent een podium en een kans om te ontwikkelen en presenteren voor een breed publiek. Het jaar door
organiseert Shimmy Shake verschillende projecten waaronder meerdere coaching trajecten zoals Talent Search en Talent Carnival en Golden
Girls (fusion dans voor 65+) en eigen dans en muziek producties. Deze projecten worden ook tijdens het festival gepresenteerd.
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***** EINDE PERSBERICHT *****
Voor meer informatie over het Shimmy Shake Festival en voor het aanvragen van beeldmateriaal en interviews kunt u contact opnemen met
Eva Haasnoot, marketing & pr Shimmy Shake via PR@shimmyshake.org

