PERSBERICHT Rotterdam, 23 oktober 2018

Shimmy Shake Festival pakt uit voor feestelijke 5e editie
Het Shimmy Shake Festival vindt dit jaar voor alweer de 5e keer plaats tussen 9 en 11 november in Maaspodium Rotterdam. Shimmy
Shake is hét festival waar Fusion en Tribal buikdansers uit de hele wereld op af komen, om het dansgenre te vieren. Voor deze
feestelijke jubileumeditie staan maar liefst 5 headliners uit de internationale Fusion & Tribal buikdanswereld top geprogrammeerd.
Naast de hoge kwaliteit workshops en shows waar het festival bekend om staat, is er dit jaar ook een breed aanbod aan vrij
toegankelijke activiteiten. Om iedereen, jong of oud, ervaren danser of juist niet, kennis te laten maken met de kleurrijke, warme en
wonderlijke wereld van Fusion en Tribal buikdans.
Op zaterdag 10 en zondag 11 november kun je een bezoek brengen aan de Funky Foyer in het Maaspodium (geen ticket vereist). Struin
langs verschillende kramen met sieraden, kleding en accessoires in buikdansstijl. Ook kun je lekker iets eten of drinken in de lounge,
terwijl je de hele dag lang geniet van verschillende buikdansers en buikdansvariaties op het open podium. Wanneer bezoekers de smaak
te pakken hebben gekregen en zelf willen dansen, kunnen zij deelnemen aan het Step-Up programma op de festivalzondag. In dit
programma volgen de deelnemers 4 workshops van drie kwartier per workshop, waaronder ATS buikdans, Polynesische ‘hula’ dans en
Flamenco voor slechts €30 per persoon. Het volledige festivalprogramma met alle workshops is te vinden op de website:
www.shimmyshake.org.
In Fusion en Tribal buikdans putten dansers uit de oude buikdanstraditie en combineren deze met andere dansstijlen tot een zeer
eigentijdse nieuwe dansstijl. De wieg van Fusion en Tribal buikdans staat in Noord Amerika, maar is een dansgenre in ontwikkeling wat
de wereld heeft veroverd. Shimmy Shake heeft ontdekt dat er op dit moment spannende ontwikkelingen plaatsvinden in Oost-Europa
en centraal Azië. Vandaar de keuze om danseressen waaronder Olga Meos uit Kazachstan en Natasha Korotkina uit Oekraïne uit te
nodigen als headliners voor het festival. Alexis Southall (VK), Tjarda van Straten (NL) en Eliana Hofmann (RU/DE) maken de 5 headliners
compleet. De headliners zijn te zien tijdens het de Shimmy Shake Gala Show op zaterdagavond, en zij verzorgen verschillende workshops
het hele weekend door.
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 internationaal 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+) Het KIDS project en Color Your World. Deze projecten worden ook tijdens het festival gepresenteerd. Door de
kleurrijkheid en variëteit is het voor iedereen, ook zonder kennis van of ervaring met dans, een feest om Shimmy Shake te bezoeken.

Wat
Wanneer
Waar
Meer informatie
Tickets

Shimmy Shake Festival
9 t/m 11 november 2018
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Enkele workshops, performances en de bazaar zijn vrij toegankelijk. Uitgebreidere workshops vanaf
€12,50 en shows vanaf €15,- tickets verkrijgbaar via www.shimmyshake.org

***einde persbericht***
Voor foto’s, de festival trailer 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

