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10 let KUOD Bayani v številkah

KUOD Bayani
vec kot tov

10.000 
gledalcev

7  
avtorskih 
predstav

9 
letnih 

produkcij

150 
nastopov na 
prireditvah

200 
clanicv
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Uvod

Predstavitev KUOD Bayani
Skupina Bayani se je formirala leta 2004 in se prvič uradno predstavila na festivalu Kamfest 
v Kamniku. Julia Tomšič, Tanja Potočnik in Nataša Kočar so začele poučevati in nastopati 

orientalski ples v obliki neformalnega združenja Bayani jeseni 2004. Leta 2005 je združenje postalo 
pravno formalno z imenom Kulturno umetniško orientalsko društvo (KUOD) Bayani. Učiteljski 

zbor se je z leti dopolnjeval in spreminjal (podrobnejša predstavitev učiteljic je v Prilogi A). 

Vizija in poslanstvo 
KUOD Bayani poučuje in predstavlja ples kot odrsko umetnost s poudarkom na 

študiju folklornih, klasičnih in modernih plesov Bližnjega Vzhoda in Indije ter kulturne 
raznolikosti na podlagi spoznavanja literature, glasbe in zgodovine teh področij.

Naše poslanstvo je gojiti orientalski in indijski ples kot odrsko umetnost, navduševati nove generacije 
plesalk, prenašati znanje o orientalskem in indijskem plesu širši publiki ter ostati zvesti izvornemu 

izročilu teh plesov, a jih hkrati pravično vključevati v moderne aspekte gledališkega giba. 
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Hitri pregled 10 let delovanja

PLESNI STILI IN TEHNIKE, 
KI JIH POUČUJEMO
•	 klasični orientalski ples
•	 moderni orientalski ples
•	 arabske folklore in karakterni plesi
•	 indijski klasični ples kathak
•	 indijske folklore
•	 bollywood
•	 tribal fusion
•	 american tribal style
•	 orient burleska fusion

UČITELJICE KUOD BAYANI
•	 Nataša Kočar 
•	 Julia Tomšič
•	 Tanja Potočnik (do 2014)
•	 Sylvia Valentine
•	 Manca Pavli (do 2011)
•	 Urša Perčič
•	 Špela Rakovec

GOSTUJOČI UČITELJI
•	 Helene Eriksen
•	 Pascale Goubert
•	 Mayala Bracha
•	 Elizabeth Strong
•	 Leila Haddad
•	 Astryd Farah de Michele
•	 Sajeev Jimmy Wadhwa
•	 Brigitte Ferchichi
•	 Carolina Morais Fonseca
•	 Subhash 'Viman' Gorania
•	 Hemant Devara

PREDSTAVE
2005 - Kasbah
2006 - Jalla Jalla
2007 - Zaghareet
2009 - Hayeti
2010 - Kundalini
2011 - Zeina, tista druga ženska
2013 - Om Shakti

NASTOPI
•	 Festival Kamfest
•	 Srednjeveški dnevi Kamnik
•	 Arabski večeri
•	 Srednjeveški dnevi Velenje
•	 kino Metropol Celje, Europark Maribor
•	 Predstava Ahlan Wa Sahlan
•	 Festival Bazar
•	 nastop za združenje SILA
•	 Festival Radosti
•	 Čarobni dan, Arboretum Volčji potok
•	 hiša Zahir, Maribor
•	 nastop za egipčansko ambasado
•	 nastop za indijsko ambasado
•	 nastopi za Arabsko društvo Ljubljana in Maribor
•	 Etno klub Zlati Zob
•	 Festival Nawar
•	 Festival ŠAMS
•	 Indijski večeri
•	 dobrodelna prireditev Sahra
•	 Festival Egyptian Dream, Dunaj
•	 Finesa plesa
•	 Orient hafla Jedro, Medvode
•	 nastopi v restavraciji Maharaja, Taj Mahal in 

Figovc/Currylife
•	 Namig 2014, Kranj
•	 Festival Sladka Istra Koper 
•	 Festival Lupa
•	 Orient FolkFest
•	 Dnevi indijske kulture

DOGODKI DRUŠTVA
•	 Letna produkcija
•	 Novoletna hafla
•	 Samostojni nastopi članic (Rakshafla)
•	 Poletne drop in delavnice
•	 Društveni večer
•	 Poletni piknik

Z vsakega potovanja se vrnemo bogatejši za nova spoznanja o sebi in drugih, za izkušnje in doživetja, ter 
že ob prihodu domov začnemo načrtovati naslednjo pot. Tudi med našim plesnim potovanjem po Orientu 
in Aziji so se vedno znova odpirale nove smeri, se prepletale in nas bogatile z znanjem ter pozitivno 
energijo. V nadaljevanju predstavljamo smeri našega plesnega potovanja, na katerih smo se že ali pa se 
mogoče še bomo srečali.
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Smer: ORIENTALSKI PLES

a) Koncept orientalskega plesa v KUOD Bayani 
in zgodovina plesa 
Poučujemo in predstavljamo orientalski ples kot 
odrsko umetnost in sicer od tradicionalnih do mo-
dernejših zvrsti. 
Orientalski ples, ki ga poznamo danes, je plesna 
tehnika, ki se je razvila v 20. stoletju pod vplivom 
najrazličnejših folklornih in tradicionalnih plesov 
Bližnjega vzhoda in Severne Afrike na eni strani 
ter na drugi strani pod vplivom baleta ter moder-
nih plesnih tehnik iz zahodnega sveta. Orientalski 
ples je postal plesna tehnika, ki se lahko postavi ob 
bok kateri koli drugi plesni tehniki. Zaradi izredne 
razširjenosti orientalskega plesa poznamo različne 
stile in stilizacije, ki so bolj ali manj ohranile srčiko 
plesa (klasična rutina, ples s tančico, ples s palico, 
odrske folklore) ali jo modernizirale (različni rekvizi-
ti: krila, pahljače, sablje,...). Podrobneje je zgodovi-
na orientalskega plesa je predstavljena v Prilogi C.

b) Poučevanje orientalskega plesa
Poučevanje poteka na različnih lokacijah (Kamnik 
- 10 let, Lukovica - 8 let, občasno tudi v Ljubljani, 
Celju in Komendi). Na podlagi plesnih izkušenj in 
poznavanja orientalskih plesnih tehnik so članice 
KUOD Bayani razdeljene v različne zahtevnostne 
skupine, ki se srečujejo najmanj enkrat tedensko. 
Vsaka skupina se v šolskem letu (trajanje oktober 
- junij) nauči vsaj 2 različni skupinski plesni koreo-
grafiji, ki ju nato predstavi na internih nastopih in 
letni produkciji. Podatki glede članic društva so 
podrobneje prikazani v Prilogi B. 
Dodatno usposabljanje (glede tehnike, rekvizitov) 
poteka na delavnicah, ki jih organizira društvo. Po-
leg internih delavnic, ki jih pogosto izvajajo gostu-
joči učitelji, društvo izvaja delavnice tudi za nečlane 
(Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana, Sloven-
ske Konjice, Kranj, Idrija, Izola, Zagreb, Novigrad, 
Pašman, Iž). Samostojne predstave, ki jih izvajajo 
članice društva, gostujejo v Sloveniji in tujini. 

c) Učitelji
Dodatna znanja so poleg rednih učiteljic, ki so po-
drobneje predstavljene v zadnjem delu Zbornika 
v Prilogi A (Nataša Kočar, Špela Rakovec, Julia 
Tomšič, Urša Perčič, Sylvia Valentine), posredovali 
tudi številni gostujoči učitelji na intenzivnih delav-
nicah v organizaciji KUOD Bayani:
•	2006-2009 HELENE ERIKSEN (ZDA): orientalske 
folklore

•	2007-2012 PASCALE 
GOUBERT (Francija): 
tehnika in interpretacija 
plesa s tančico, klasični 
orientalski ples, saidi, 
prstne činelice

•	2008 ELIZABETH 
STRONG (ZDA) : 
zgornji egipčanski ples, 
tribaret, turški Romani

•	2008 CAROLINA MORAIS FONSECA 
(Portugalska): kalbelia 

•	 2010 LEILA HADDAD (Francija): baladi, melaya 
leaf 

•	 2010, 2011 ASTRYD 
FARAH DE MICHELE (Egipt): 
sodobna egipčanska plesna 
tehnika, interpretacija arabske 
glasbe, Kairo stil…

•	 2011, 2012 BRIGITTE FERCHICHI 
(Avstrija): baladi, shaabi
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d) Nastopi
Posamezne predstave v izvedbi KUOD Bayani so podrobneje predstavljene v Prilogi D, letne produkcije 
pa v Prilogi E. V nadaljevanju je prikazanih nekaj fotografij z različnih dodatnih nastopov KUOD Bayani s 
področja orientalskega plesa.

Kamfest, 2004

Kamfest, 2005Arabski večer, 2005                                                                                                   

2006
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Festival Šams, 2010

Bazar, Cankarjev dom, 2010

Hafla, 2009 Arabski večer 2009 Arabski večer 2009 
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Hafla Groblje, 2011

Festival Nawar, 2012                                                                             Festival Šams, 2013

Orient Folkfest, 2014

Smer: INDIJSKI PLES

a) Koncept indijskega plesa v KUOD Bayani
Poučujemo in predstavljamo indijski ples kot odr-
sko umetnost in sicer klasična indijska plesa kathak 
in bharata natyam, nekaj indijskih folklornih plesov 
ter klasični in moderni bollywood. Podrobneje so 
plesi predstavljeni v Prilogi C.

b) Oblika delovanja
Članici KUOD Bayani in bivši soplesalki v skupi-
ni Nataraj za klasični indijski ples bharata natyam, 
Nataša Kočar in Sylvia Valentine, sta leta 2008 v 
okviru KUOD Bayani ustanovili plesno skupino za 
indijski ples Shakti. Skupaj so plesalke ustvari-
le že dve plesni predstavi (2010 plesni spektakel 
Kundalini, 2013 plesna predstava Om Shakti) in se 
predstavile na številnih plesnih dogodkih doma in 
v tujini. 
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c) učitelji 
Dodatna znanja so poleg rednih učiteljic (Nataša 
Kočar, Sylvia Valentine) posredovali tudi številni 
gostujoči učitelji na intenzivnih delavnicah v orga-
nizaciji KUOD Bayani:

•	2011 SANJEEV JIMMY WADHWA 
(Indija): rajastani, punjabi, bollywood

•	2007-2012 MAJALA BRACHA (Izrael): kathak

•	2012, 2013 SUBHASH 'VIMAN' GORANIA 
(Velika Britanija): kathak, bollywood, 
modrni bollywood, bharata natyam

•	2014 HEMANT DEVARA (Indija): 
kathak, bollywood, indijske folklore

 

d) Nastopi
Posamezne predstave v izvedbi KUOD Bayani so 
podrobneje predstavljene v Prilogi D, letne pro-
dukcije pa v Prilogi E. V nadaljevanju so prikaza-
ne fotografije z različnih dodatnih nastopov KUOD 
Bayani s področja indijskega plesa.

Bazar, Cankarjev dom, 2009

Kamfest, 2010 

Festiva Lupa, Ljubljana, 2014
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Smer: TRIBAL FUSION

a) Koncept tribal fusion plesa v KUOD Bayani
Tribal fusion je sodobna oblika orientalskega ple-
sa, ki se je razvila v ZDA (natančneje v San Franci-
scu) v začetku 21. stoletja. 
Tribal fusion se je razvil iz american tribal stila (ATS 
ali samo tribal), ki je oblika skupinske improvizaci-
je. Plesalka, ki stoji najbolj spredaj levo, vodi ples 
in izbira gibe oz. kombinacije gibov s pomočjo 
vnaprej dogovorjenih gest ali ključev. Na ta način 
se spreminjajo tudi formacije, tempo in dinamika, 
kar daje vtis premišljene koreografije. Ustvarila ga 
je Carolena Nericcio (Fat Chance Belly Dance) pod 
vplivom Jamile Salimpour in Mashe Archer, ki sta 
prvi začeli združevati elemente različnih tradicio-
nalnih plesov v povsem novo obliko plesa, ki zgle-
da kot folklora (zato ime tribal 'plemensko'), vendar 
pa to ni. ATS je začel nastajati v 60-ih letih prej-
šnjega stoletja. V kostumih je viden vpliv različnih 
svetovnih plesnih slogov: široka flamenko krila, in-
dijski čoli, turban, težak azijski nakit, bindi, cofi in 
rute, tribal pasovi in modrčki... ATS se lahko pleše 
z različnimi pripomočki. Osnova so činelice, danes 
pa plesalke uporabljajo tudi meče in sablje, tanči-
ce, celo vrče, različne bobne in tamburine. Večino-
ma se uporablja tradicionalna glasba.
Konec 90-ih let se je iz ATS-a začela razvijati nova 
oblika plesa: tradicionalno glasbo je zamenjala 
elektronska, s čimer se je spremenil tudi stil ple-
sa, veliko je vplivov hip hopa in modernega plesa, 
ženske so snele turbane in čolije ter pričele eks-
perimentirati s kostumi. Danes je tribal fusion zelo 
raznolika plesna zvrst z veliko podžanri. 
V KUOD Bayani potekajo redni tečaji tribal fusion 
plesnega stila, v okviru katerih se plesalke učijo 
tudi osnov ATS-a.

b) učitelji
Manca Pavli se je pridružila KUOD Bayani leta 2005 
in se usmerila v tribal fusion ples, ki ga je poučeva-
la in razvijala s članicami društva do leta 2011, ko 
je ustanovila svoje društvo. Vodenje tribal fusion 
področja pa je prevzela plesalka in članica z naj-
starejšim stažem plesalke v društvu KUOD Bayani, 
Urša Perčič, tudi Mančina učenka.

Bazar, Cankarjev dom, 2008

Kamfest, 2010

Hafla Groblje, 2011
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c) Nastopi

Hafla Medvode, 2014                                                                                                      

Festival Lupa, Ljubljana, 2014
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Kronološki pregled nastopov in predstav KUOD Bayani

  2004

1. Kamfest
2. Nastop na božičnem koncertu z Nušo Derenda
3. Prireditve ŠD Sokol (Izola, Ljubljana) 

  2005

4.  Predstava Kasbah
5. Orientalski večer v galeriji Peroz Kamnik
6. Orientalski večer, KUD France Prešeren
7. Kamfest
8. Dan narodnih noš, Kamnik
9. Kino Metropol, Celje
10. Letna produkcija 
 

  2006

11. Predstava Jalla Jalla
12. Nastop na predstavi Ahlan Wa Sahlan
13. Festival Bazar
14. Arabski večeri
15. Letna produkcija 
 

  2007

16. Predstava Zaghareet
17. Festival Bazar
18. Arabski večeri
19. Nastop na dobrodelni prireditvi, Domžale
20. Nastop na srednjeveških dnevih Kamnik
21. Metropol Celje
22. Europark Maribor
23. Letna produkcija 
 

  2008

24. Festival Bazar, Cankarjev dom
25. Arabski večeri
26. Letna produkcija 
 

  2009

27. Predstava Hayeti
28. Festival Bazar
29. Kamfest
30. Koncert Branke Božič, CD
31. Arabski večer
32. Nastop na Srednjeveških dnevih Kamnik, Velenje
33. Čarobni dan, Arboretum
34. Festival radosti, Ljubljana
35. Letna produkcija 
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  2010

36. predstava Kundalini
37. Festival Nawar
38. Županov ples Kamnik
39. Festival Bazar
40. Festival Šams
41. Združenje SILA
42. Kamfest
43. Letna produkcija 
 

  2011

44. Predstava Zeina
45. Festival Nawar
46. Rachel Brice show
47. Egipčanska ambasada
48. Kamfest
49. Festival Šams
50. Indijski večer
51. Letna produkcija 
 

  2012

52. Festival Šams
53. Arabski večeri
54. Festival Nawar
55. Festival Egyptian Dream
56. Indijski večer
57. Letna produkcija 
 

  2013

58. Predstava Om Shakti
59. Festival Nawar
60. Festival Šams
61. Sahra, dobrodelna prireditev
62. Arabski večer
63. Orient hafla Medvode
64. Kamfest
65. Letna produkcija 
 

  2014

66. Orient Folk Fest
67. Namig 2014
68. Finesa plesa
69. Večer indijskega plesa
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Smer: IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE

S ciljem, da bi bile članice KUOD Bayani plesno izobražene tako glede zgodovine in razvoja posameznih 
plesnih zvrsti kot tudi različnih plesnih tehnik in osebne rasti, potekajo v okviru društva različne oblike 
izobraževanj:
o Orient akademija
Celostno izobraževanje za učiteljice in plesalke orientalskega plesa, ki plešejo vsaj 3 leta.  
Vsebina programa vključuje:
•	pregled	vsebin	 in	programa	poučevanja	orientalskega	plesa	(analiza	osnovnih	 in	kompleksnih	gibov,	
definicija gibov, program poučevanja skozi leto,…)
•	metodika	poučevanja	in	specialna	didaktika	(kako	poučevati	orientalski	ples,	različni	pristopi	k	pouče-
vanju, organizacija in izvedba poučevanja, smiselnost oblikovanja vsebin,…)
•	teorija	(ritmi,	glasba,	zgodovina,	geografija,	kulturološko	in	antropološko	ozadje,	folklore,	psihologija	za	
učiteljice in plesalke, …)

o poletne »drop in« delavnice
Samostojne delavnice različnih orientalskih zvrsti v poletnem času. »Drop in« delavnice so zasnovane 
tako, da se jim kadar koli lahko pridruži katera koli plesalka orientalskih plesov. Na delavnicah začnemo 
z ogrevanjem in vajami za krepitev določenih mišičnih skupin, ki so pomembne za orientalske plesalke. 
Nadaljujemo s tehniko s poudarkom na urjenju posameznih izolacij pa tudi slojevanju gibov in različnih 
kombinacij.

o delavnice plesne tehnike
Dnevne ali vikend delavnice glede orientalskih plesnih tehnik, ki dopolnjujejo osnovne tehnike v okviru 
rednega poučevanja (npr. svilena tančica, egipčanska tehnika, flamenko, dabke, muwashahat,…) 

o domača stran z izobraževalnimi vsebinami: www.kuod-bayani.com

o društveni večeri 
Predavanje o zgodovini  in razvoju orientalskega plesa, ogled filmske produkcije s področja Orienta (Bel-
lydancers of Cairo, Kar koli Lola želi, Caramel,...)

o Body&MindDay
Celodnevna delavnica (tibetanske vaje, pranaflow joga, meditacija, gong joga in zvočna terapija z gon-
gom, joga smeha,…)

o BayaniFest
Dan odprtih vrat ob 10. obletnici KUOD Bayani – plesne delavnice odprtega tipa z namenom predstavitve 
plesnih zvrsti in učiteljic, ki poučujejo v društvu.

o Tematski večeri odprtega tipa

a) Indijski večer (sodelovanje z Etno Klubom Zlati Zob, Ljubljana)

b) Arabski večer (sodelovanje z Domom Kulture Kamnik in Arabsko hitro kuhinjo oz. Arabskim klubom 
in Harmonijo Mengeš) Kulinarične dobrote Bližnjega Vzhoda (arabski »fingerfood«) z  bogatim  kulturnim 
programom  s plesom in glasbo v živo.

Celoletno plesno ustvarjanje KUOD Bayani članice z gosti enkrat letno predstavijo na produkciji odprtega 
tipa v Kulturnem domu Kamnik, ki je vsako leto izjemno obiskana. V Prilogi E je prikaz utrinkov z vsako-
letnih produkcij KUOD Bayani.
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KUOD Bayani pa smo predvsem ženske, ki jih druži veselje do plesa in pozitiven pogled na življenje. Med-
sebojno se družimo, izobražujemo in zabavamo tudi izven rednega urnika plesnih tečajev:
•	Prednovoletno druženje (Hafla) 
Interni nastopi vseh skupin in prednovoletno medsebojno obdarovanje.
•	Raks hafla
Večer solo točk  – možnost za vse članice društva, da se predstavijo s svojimi projekti.

•	poletni piknik
Junijsko srečanje pred zaključnim nastopom in poletnimi počitnicami z zabavnimi igrami in plesom.

•	izobraževalna potovanja (Indija, Egipt, Turčija)

Pri znamenitosti »Gate of India« v Bombayu
Na fotografiji s Hemantom¸Devaro, 
učiteljem in koreografom po delavnici 
v Pushkarju,  Indija (februar 2014)

Na plesni delavnici z Astryd Farah de Michelle in megazvezdo Rando Kamel v Kairu, Egipt (februar 2010)

Tradicionalni poletni piknik

Tradicionalni poletni piknik                                                                              Svečani dogodek ob 10. obletnici KUOD Bayani
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DODATEK
A. Predstavitev učiteljic
 

NATAŠA KOČAR je diplomirana geografinja in profesorica sociologije z boga-
timi pedagoškimi in organizacijskimi izkušnjami. Leta 2010 je postala članica 
CID (Conceli International de la danse) UNESCO. Ko je konec devetdesetih let 
spoznala odlično glasbo Natache Atlas, so se ji na široko odprla vrata v Orient. 
Svoje izobraževanje je začela leta 2000 pri Mojci Rakipov – Nursel ter nadaljevala 
pri nekaterih drugih domačih in predvsem tujih učiteljicah, od katerih so nanjo 
največji vtis naredile Morocco, Sabuha Shahnaz, Helene Erikssen,  Astryd Farah 
de Michelle, Brigitte Ferchichi, kasneje pa Raqia Hassan, Randa Kamel, Aziza in 
zadnje čase predvsem Maria Aya.  
Pri Helene Eriksen, plesalki, koreografinji, učiteljici in plesni etnologinji se je izo-
braževala od leta 2004. Na njenih delavnicah ter privatnih urah je spoznala števil-
ne severnoafriške, bližnjevzhodne in centralnoazijske folklore ter ji pomagala pri 
prevodu strokovnih besedil iz plesne etnologije omenjenih plesov. 

Pri mag. Barbari Kazerouni – Bahari z Dunaja se je med leti 2006 in 2008 izobraževala za učiteljico orien-
talskih plesov. Aprila 2008 je to izobraževanje tudi uspešno dokončala in se odločila za ponovno dveletno 
izobraževanje pod njenim mentorstvom, tokrat za odrsko plesalko. 
Med leti 2006 in 2010 je poleg rednih mesečnih seminarjev za plesalko in učiteljico (teh je bilo približno 
40), obiskala vsaj še 60 plesnih delavnic in seminarjev drugih plesnih učiteljic (poleg zgoraj naštetih še 
Sonia in Amara Gamal iz BDSS, Rachel Brice, Elizabeth Strong, Shereen, Mercedes Nieto, Leila Haddad, 
Marie El Fajr, Claudia Heinle, Zaza Hasan, dr. Hasan Khalil, Serena in Hossam Ramzy, Magda in Atef 
Farag, Aziza, Randa Kamel, Yasmina Ramzy, Dalyla Ramy, Michelle Joyce, Maria Aya...).  

V maju 2008 je s kolegico Julio Tomšič, soplesalko iz skupine Bayani, odpotovala v Kairo, kjer je spoznala 
plesalko Astryd Farah de Michele. Astryd jima je odprla nove poglede na ples in predvsem na specifično 
moderno orientalsko plesno tehniko, posebej značilno za Kairo. Nataša se je navdušila nad egipčanskim 
stilom (tako modernim kot folklornim), ki ji je zaradi svoje srčnosti in povezanosti z zemljo še posebej bli-
zu. Dve leti je posvetila raziskovanju egipčanskega plesa pod okriljem studia Tanzraum iz Švice. Gre za 
zanimiv koncept združevanja plesnih kvalitet egipčanskega giba in modernih plesnih tehnik. 

Poleg orientalskega plesa je njena druga velika plesna ljubezen indijski ples, tako klasični kot bollywood. 
Leta 2002 je prvič obiskala tedensko delavnico klasičnega južnoindijskega plesa bharata natyam pri uči-
telju Ujwalu Bholeju, ki jo je organiziral JSKD. Od takrat dalje je vsako leto obiskovala njegove tedenske 
plesne in joga seminarje, ki jih je JSKD organiziral dvakrat letno (spomladanski in jesenski plesni izziv). 
Leta 2005 se je pridružila rednim tedenskim vadbam bharata natyama, ki jih v Ljubljani vodi Ujwalova 
učenka Vesna Jevšenak, leta 2007 pa še plesni skupini za klasični indijski ples Nataraj, ki deluje znotraj 
društva Salam ghazeea. Jeseni 2008 je organizirala seminar severnoindijskega plesa kathak z učiteljico 
Mayalo Bracha. Navdušena nad plesom je organizirala serijo njenih delavnic v letih 2008-2012. S kolegico 
Sylvijo Valentine (tudi učiteljico indijskih plesov v KUOD Bayani) je leta 2008 ustanovila plesno skupino 
Shakti, s katero so leta 2010 ustvarile prvi slovenski bollywood spektakel Kundalini, leta 2013 pa pred-
stavo Om Shakti. Svoje plesno izpopolnjevanje je nadaljevala v New Delhiju pri profesorici Geetanjali Lal, 
upokojeni direktorici akademije Kathak Kendra v Delhiju, ter pri plesalcih in koreografih Subhasu Vimanu 
Gorania ter Hemantu Devari (Pushkar, Indija).
Njeno izobraževanje in izpopolnjevanje se nadaljuje in z veseljem odkriva nove poglede na ples, vsrkava 
nove gibe, stile, tehnike in zgodbe.
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URŠA PERČIČ se je prvič srečala z orientalskim plesom pri KUOD Bayani leta 
2004.
Kmalu se je začela udeleževati delavnic domačih in tujih priznanih učiteljic: Na-
taša Kočar, Tanja Potočnik, Helene Eriksen, Barbara Kazerouni, Brigitte Ferchi-
chi…

Ko je spoznala plesni stil tribal fusion, se je vanj zaljubila na prvi pogled in od 
takrat naprej redno hodi na tečaje in delavnice. Izobražuje se pri domačih in 
tujih plesalkah: Manca Pavli, Nadia Džamastagič, Rachel Brice, Kami Liddle, Sa-
mantha Emanuel, Mardi Love, Mira Betz, Unmata, Makosh Corporation, Urban 
Tribal… Od plesne etnologinje Helene Eriksen se je učila različnih orientalskih 
folklornih plesov. Poleg tega je bila eno leto članica plesne skupine Shakti, kjer je 
nadgradila svoje znanje plesa iz indijskih bollywood filmov (2009). Na potovanju 

na Tajsko leta 2009 se je učila tajskih folklornih plesov.
Občasno poučuje na delavnicah v KUOD Bayani, od leta 2012 naprej tudi redne treninge orientalskega 
plesa, tribal fusion plesnega stila in z orientom navdihnjene burleske.

Sodelovala je v predstavah v produkciji KUOD Bayani: Jalla Jalla (2006), Zaghareet (2007),  večer arab-
skih folklor s plesno etnologinjo Helene Eriksen Hayeti (2009), predstava Mance Pavli Orient Under Con-
struction (2009), indijska predstava Kundalini (2010), sodobna plesna predstava Zeina, tista druga ženska 
(2011), predstavi Nadie Džamastagič Ritual: Pepelka (2011) in Luna (2013). Poleg tega je večkrat nasto-
pala tudi na Festivalu plesov in kulture Orienta Bazar, festivalu Kamfest, na Arabskem kulturnem festivalu 
Šams, festivalu Lupa, na Tribal festivalu v Splitu (2011), Tribal Umrah festival v Franciji (2012) in na Če-
škem (2014), na več arabskih večerih ter raznih nastopih za zaključene družbe. V letu 2013 je skupaj še z 
nekaj soplesalkami ustvarila projekt TribalBizzare, ki je gostoval na več festivalih po Sloveniji. Predstava 
je v 2014 dobila nadaljevanje z naslovom Fobia.

 
SYLVIA VALENTINE je plesalka, ki je po mami slovenskega, po očetu pa britan-
sko-armenskega rodu. Z vadbo orientalskega plesa je pričela v osnovni šoli. Na 
tem področju je med drugim zaključila izobraževanje za profesionalno plesalko 
pri priznani plesalki Vesni Jevšenak ter izobraževanje za učiteljico orientalskih 
plesov v okviru Studia Chiftetelli pod vodstvom Bahare (Dunaj, Avstrija). Navdu-
šujejo jo folklora, klasika, pa tudi modernejši pristopi. Plesne izkušnje pridobiva 
pri cenjenih slovenskih in tujih učiteljih: Helene Eriksen, Hassan Khalil, Astryd 
Farah in mnogi drugi.

Že več let se posveča indijskemu klasičnemu plesu bharata natyam (z njim je 
pričela pri 15ih letih in vsa leta aktivno pleše omenjeno zvrst), ki ji predstavlja ve-
liko plesno oz. življenjsko strast. Bila je članica plesne skupine Nataraj, v okviru 
katere je znanje nabirala pri Vesni Jevšenak in Ujwalu Bholeju iz Indije. Leto in 

pol se je še dodatno izpopolnjevala na plesnih akademijah v Indiji. Že nekaj let se uči tudi klasične plesne 
zvrsti kathak (Mayala Bracha, Subhash Viman Gorania).
Obiskuje tudi vadbe sodobnega plesa, ki jih vodi uveljavljeni plesalec Igor Sviderski. Znanje španskega 
flamenka pridobiva pri učiteljici Mihaeli Wabri Kucler (CoraViento). V KUOD Bayani deluje od leta 2008.
 

ŠPELA RAKOVEC se je z orientalskim plesom srečala leta 2007. Znanje pridobi-
va in utrjuje v društvu KUOD Bayani pod mentorstvom učiteljice in koreografinje 
Nataše Kočar.

Poleg orientalskih jo zanimajo tudi indijski ritmi. Od leta 2008 se tako pri učiteljici 
Mayali Brachi uči severnoindijski ples kathak, ki je nepogrešljiv del bollywooda.

Poleg tečajev in delavnic slovenskih učiteljic se udeležuje tudi delavnic priznanih 
tujih učiteljic in učiteljev kot so: Astryd Farah de Michele, Maria Aya, Marie el 
Fajr, Brigitte Ferchichi, Randa Kamel, Subhash Viman Gorania in drugi. 
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S klasičnim orientalskim plesom se je JULIA TOMŠIČ prvič srečala jeseni 1998 
v Berlinu pri priznani nemški plesalki Sari Rummler, pri kateri se je učila do maja 
1999. Novembra 1999 se je po končanem študiju psihologije preselila nazaj v 
Slovenijo, kjer je spomladi 2000 nadaljevala s plesom pri Mojci Rakipov - Nursel, 
kasneje pa tudi pri Evi Stramšek, Mirjam Mihelčič Korez in Vesni Jevšenak. 
Od leta 2003 se udeležuje različnih delavnic orientalskih plesov doma in v tujini 
z mednarodno priznanimi učiteljicami kot so: Marocco, Maja Gaorry, Sabuha 
Shahnaz, Maggie Caffrey, Erna Fröhlich, Gamze, Zaza Hassan, Sema Yildiz, He-
lene Eriksen, Astryd Farah de Michelle in Randa Kamel.
 Svojo plesno pot je obogatila z dvoletnim izobraževanjem za učiteljico orien-
talskih plesov pod vodstvom priznane in izkušene dunajske plesalke klasičnega 
orientalskega plesa mag. Barbari Kazerouni – Bahari, ki ga je uspešno zaključila 
aprila 2008. Junija 2008 se je vključila v nov dvoletni projekt za izobraževanje za 

orientalsko plesalko pri Bahari, ki se je v obliki predstave »Vonj jasmina« zaključil v maju 2010. 
Poleg klasičnega orientalskega plesa jo navdušujejo tudi folklorni plesi, kot so ples Perzijskega zaliva 
khalegee, tunizijski ples, afganistanski ples logari, ghawazee – ples egipčanskih cigank, saidi iz zgornjega 
Egipta, baladi - urbana folklora iz Egipta, alžirski ples plemena Ouled Nail, romski-turški ter sufijski ples.
Po večletnih izkušnjah poučevanja in nastopanja orientalskih plesov je spoznala, da orientalski ples tera-
pevtsko deluje na vsako žensko, ker se lahko na kreativen, poživljajoč in sproščen način izraža v krogu 
žensk, ki ljubijo ples in želijo priti v stik s svojo žensko bitjo. Orientalski ples pripomore k pozitivnemu 
telesnem zavedanju ter povezuje dušo, psiho in telo. 
Že od nekdaj jo je zanimala tudi plesna terapija in novembra 2009 je pričela z dvoletnim izobraževanjem 
v Berlinu znotraj Nemškega društva za plesno terapijo (Deutsche Gesellschaft für Tanztherapie – DGT). 
Jeseni 2013 nadaljuje z 2. stopnjo plesne terapije, kar ji vzbuja navdušenost in hvaležnost za možnosti 
pridobivanja novih doživetij in spoznanj. Želi si, da bi lahko skozi ples imeli možnost vsestranskega iz-
ražanja, kar je pomembno za zdravilske in psihofizične integracijske procese tako individuuma kot tudi 
skupine.

TANJA POTOČNIK je bila  ena od ustanoviteljic KUOD Bayani in je v društvu 
delovala do leta 2014.   Plesalka in koreografinja izhaja iz različnih plesnih teh-
nik. Kot otrok je plesala balet in se v času študija dramske igre na Akademiji 
za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani izpopolnjevala še v sodobnem 
plesu. Izobraževala se je v folklornih plesih severne Afrike in Bližnjega Vzhoda 
pri mentorici Helene Eriksen ter pri različnih učiteljicah modernega in klasičnega 
egipčanskega plesa. Plesala in koreografsko soustvarjala je v različnih plesnih 
predstavah. Zadnja leta skozi poglabljanje v jogo in preučevanje plesne tehnike 
Suraye Hilal, Marie El Fajr in Claudie Heinle razvija svoj plesni slog. Kot plesalka 
ima pretanjen občutek za ritem, glasbo in inovativno ustvarjanje. Skozi plesno 
govorico ustvarja ekspresivne gibalne slike, ki s skrbno dramaturgijo prehajajo 
v plesne predstave (plesno gibalna predstava Tangolmin, plesna kompozicija 
Zemla,  gledališko-plesna predstava Incisio Rubida Rdeči rez, orientalske plesne 

predstave KUOD Bayani Jalla Jalla, Zaghareet, Hayeti, Zeina, tista druga ženska, avtorska plesna pred-
stava Odtis).

MANCA PAVLI je mednarodno priznana plesalka in koreografinja tribal stila, ki 
ga prek svojih delavnic in plesnih nastopov širi po celem svetu. V Ljubljani vodi 
redne tečaje in je umetniški vodja skupine Amaya Dance Company. S skupino 
Amaya Dance Company imajo za seboj že 3 uspešne evropske turneje s pred-
stavami Orient Under Construction, Bellydance Unveiled in Bellydance Infusion 
Project.
Mnogo let je bila Manca asistentka svetovno znane zvezde tribal fusion stila Ra-
chel Brice. Manca Rachel še vedno šteje za največji vpliv na njeno poučevanje 
ter plesni stil. V San Franciscu, kjer se je intenzivno izobraževala na področju 
plesa in joge, je pridobila tudi certifikat v Suhaile Salimpour formatu - level 1 in 
2 ter certifikat v formatu ATS (skupine Fat Chance Belly Dance). Leta 2009 je 
bila kot gostujoča članica del skupine Bellydance Superstars na njihovi evropski 
turneji. V KUOD Bayani je Manca delovala v obdobju 2005 – 2011.
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B. Nekaj podatkov o članicah KUOD Bayani

Na podlagi izvedene ankete med članicami v KUOD Bayani prevladujejo plesalke v starostnem obdobju 
31-60 let, ki se z orientalskim, indijskim oz. tribal fusion plesom ukvarjajo predvsem zaradi spoznavanja 
novih načinov gibanja telesa, spoznavanja drugih kultur, glasbe in zanimivih kostumov oz. plesnih pri-
pomočkov. Večina predhodnih plesnih izkušenj ni imela, ostale izhajajo iz družabnega ali orientalskega 
plesa. Ples opredeljujejo predvsem kot uživanje v gibanju ob glasbi. Članice kot glavno motivacijo za 
članstvo v KUOD Bayani poudarjajo predanost in pozitivno energijo učiteljic,  učenje zanimivih koreografij 
ter pestro dogajanje v društvu. V društvu prevladuje dolžina članstva 2-3 leta in 6-7 let. Večina članic obi-
skuje tedensko vadbo 1 plesne zvrsti, vendar se vsako leto povečuje število članic, ki tedensko v okviru 
društva obiskujejo vadbe različnih plesnih zvrsti. 
V nadaljevanju so prikazani podrobnejši podatki glede članicKUOD Bayani.
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C. Predstavitev  in zgodovina orientalskih in indijskih plesnih zvrsti 

1. ORIENTALSKI PLES

Orientalski ples, ki ga poznamo danes, je plesna tehnika, ki se je razvila v 20. stoletju pod  vplivom naj-
različnejših folklornih in tradicionalnih plesov Bližnjega Vzhoda in Severne Afrike ter na drugi strani pod 
vplivom baleta ter modernih plesnih tehnik iz zahodnega sveta. 

V 19. stoletju, v obdobju Orientalizma, velikih svetovnih razstav v Parizu, Chicagu in New  Yorku, je bil 
Zahod očaran nad lepotami Vzhoda ter njegovo čutnostjo, ki je bila za Zahodni svet v tistem času skoraj 
nepredstavljiva (viktorijansko obdobje). Popotniki, slikarji in vojaki so domov prinašali delno izmišljene 
zgodbe o zapeljivih orientalskih ženskah in njihovem erotičnem plesu. V resnici popotniki nikoli niso videli 
izobraženih Awalim, plesalk, ki so nastopale samo za ženske, prav tako nikoli niso vstopili v ženski svet za 
zidovi hiš. Njihovi stiki so bili omejeni na predstavnice najnižjih slojev družbe, ki pa nikakor niso odražale 
prave slike žensk Vzhoda. 

Kmalu so se v ZDA začele pojavljati najrazličnejše kabaret predstave, kjer so plesalke oponašale nami-
šljen »ples vzhoda«, ki so ga zaradi poudarjenih gibov medenice poimenovali »trebušni ples«. Le-ta je 
kmalu dobil hollywoodsko verzijo, v kostumu okrašenemu s številnimi bleščicami, ki ga danes poznamo 
kot bedlah kostum. 

Ljudje, očarani nad t. i. »trebušnimi plesalkami« v hollywoodskih filmih in številnih kabaretih, so na svojih 
potovanjih po Vzhodu pričakovali prav tako predstavo. Podjetni Vzhodnjaki so se hitro lotili dela in kmalu 
so lahko čutnih plesalk lačni tujci uživali ob pogledu na »prave« trebušne plesalke. 

Leta 1926 se je v Kairu odprl prvi kabaret CASINO OPERA, ki ga je vodila Badia Masabny. Odtlej 
so se odpirali kabareti po vseh večjih arabskih mestih in ponujali predstave »raks sharkija« (plesa vzhoda), 
kot ga imenujejo v arabskem svetu. 

V Egiptu je zacvetela filmska industrija s plesno-glasbenimi filmi. Le-ti so ustvarili nesmrtne ikone egip-
čanskega »raks sharkija«: Tahia Carioca, Naima Akef, Samia Gamal ter kasneje Fifi Abdou, Souhair Zaki, 
Dina in druge. 

Orientalski ples je sčasoma na Zahodu postal plesna tehnika, ki se lahko postavi ob bok kateri koli drugi 
plesni tehniki. Zaradi izredne razširjenosti orientalskega plesa poznamo različne stile in stilizacije, ki so 
bolj ali manj ohranile srčiko plesa (klasična rutina, ples s tančico, ples s palico, odrske  folklore), jo mo-
dernizirale (različni rekviziti: krila,  pahljače, sablje,...) ali ustvarile povsem novo plesno smer (ATS, tribal 
fusion). 

2. INDIJSKI PLES 

2.1 KLASIČNI INDIJSKI PLES 
Pojem “indijski klasični ples” je zelo širok, saj se nanaša na več klasičnih plesnih stilov, ki izvirajo iz raz-
ličnih delov Indije. 
Starodavni zapiski Natya Shastra (iz obdobja ok. od 200 pr. n. št. do 200 n. št.) podrobno opisujejo več 
vidikov odrske umetnosti – od igre, plesa, glasbe pa vse do odrskega ličenja. So temelj in podlaga ume-
tnosti v indijski kulturi. Izraz “klasični” (sanskr. »Shastriya«) je vpeljala Sangeet Natak Akademi, da bi s 
tem terminom označila umetnosti/stile, ki temeljijo na Natya Shastra zapiskih. 

Pomemben element vseh navedenih stilov so geste rok (“mudras/hastas”) ter obrazna mimika. 

Sangeet Natak Akademi (Indijska nacionalna akademija za glasbo, ples in dramo) trenutno priznava sta-
tus klasičnega plesa 8 indijskim plesnim stilom: 
o Bharatanatyam - Tamil klasični ples 
o Odissi - Orissa klasični ples 
o Kuchipudi - Telugu klasični ples (Andhra Pradesh) 
o Manipuri - Manipur klasični ples 
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o Mohiniaattam - Kerala klasični ples 
o Sattriya - Asamese klasični ples 
o Kathakali - Malayalam klasični ples (Kerala) 
o Kathak – klasični ples severne Indije 

KLASIČNI INDIJSKI PLES KATHAK 
Ples Severne Indije, ki sega v davne čase nomadskih Kathakov (prvi najdeni zapiski o Kathakih segajo 
300 let pr. n. št.), pripovedovalcev mitoloških in epskih zgodb na trgih, dvorih, v templjih. Za Kathak je 
značilno prenašanje znanja iz roda v rod. Plešejo ga tako moški kot ženske. 

V 16. stoletju je prišlo do vplivov perzijskega plesa v Kathaku pod vplivom Mughalskega imperija (16. – 
18. st.) (npr. opustitev polpočepa bharata natyama in zelo verjetno zgledovanje po obratih dervišev). 
Na dvoru so ples cenili in tako se je vse bolj razvijal tudi pomen kathaka kot zabave in ne zgolj pripove-
dovanja verskih zgodb. 

Okoli 11. st. so Romi odšli iz Indije preko Perzije (tudi tu se je ples navzel tamkajšnjih vplivov) in okoli l. 
1425 pripotovali v Španijo. Španski Gitanos (Romi), ki plešejo flamenko, spominjajo na sam kathak. Po-
dobnosti med flamenkom in kathakom so vsekakor omembe vredne (pokončna drža, izjemno hitro delo 
nog,…).

Ples kathak se je ponovno začel zelo uveljavljati po osamosvojitvi Indije (k nadaljnjemu razvoju plesne-
ga stila je zelo prispevala rodbina plesnih virtuozov Maharaj). Poznamo 3 osnovne veje/šole (gharanas) 
kathaka – Jaipur, Lucknow in Banaras. 

KLASIČNI INDIJSKI PLES BHARATA NATYAM 
je danes najbolj razširjen ples v Indiji. Samo ime plesa pomeni: BHA – izraz, RA – glasba, TALA – ritem, 
NATYAM – ples .

Poznamo več stilov plesa: Pandanallur stil, Tanjore ali Thanjavur, Vazhuvoor, Mysore, Kancheepuram, 
Melattur stil ter Kalakshetra stil. 
Mitološka podlaga tega plesa sega 3 tisoč let v preteklost – ples je ustvarjen po navdihu skulptur sta-
rodavnega templja Chidambaram poleg Pondicherryja. Tradicionalno so ga izvajala tempeljske plesalke 
devadasis. Okoli l. 1930 je bilo nekaj še živečih priznanih devadasis povabljenih na elitne odrske nastope. 
Je ples predanosti, čaščenja, discipline, mehkobe in božanstva; prej introvertiran kot ekstravertiran.

Današnjo podobo Bharata Natyama je oblikoval znani Tanjore/Thanjavur Quartet.

2.2 BOLLYWOOD 
Bollywood  je največja filmska produkcija na svetu, ki obstaja že skoraj 100 let. Tipičen bollywood film 
vsebuje preprosto ljubezensko zgodbo z veliko glasbe in plesa in je podoben musicalu. Prav ples in glas-
ba v teh filmih sta ponesla v svet pridevnik bollywood ples, bollywood glasba. Ples v bollywood filmih je 
bil prvotno klasični indijski ples, različni zgodovinski dvorni plesi severne Indije ali pa folklorni plesi. V mo-
dernih filmih pa se bollywood spogleduje z modernimi plesnimi stili zahoda. Bollywood ples je dandanes 
največkrat mešanica, ki združuje elemente klasičnih indijskih plesov, orientalskega plesa, indijske folklore 
in še nekaterih modernih oblik kot so jazz, hip hop in celo latinsko-ameriški ter standardni plesi. Poseb-
nost teh plesov je predvsem pripovedovanje zgodb preko plesa in bogata zakladnica indijskih muder ter 
obrazne gestikulacije. Tipična bollywood koreografija vključuje glavno igralko in/ali igralca kot solista ter 
zbor plesalcev v ozadju. Poleg hitrega menjavanja gibov je za film značilno tudi hitro menjanje prostorov 
(vsak kader je nov prostor) ali celo različnih plesnih zasedb znotraj ene koreografije. V ozadju je vedno 
slikovito ozadje z razkošnim interierjem ali čudovitim naravnim eksterierjem. 

Po letu 2000 je z masovnim prodorom bollywooda v svet (začeli so snemati kvalitetnejše filme,  dostopne 
širšemu občinstvu), postal bolj razširjen in priljubljen tudi bollywood ples. Bollywood ples večinoma po-
učujejo v šolah za orientalski ples, največkrat v obliki plesnih delavnic, zadnja leta pa se uveljavlja trend 
poučevanja bollywood plesa kot rednega tedenskega tečaja. 
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D. Opisi predstav  KUOD Bayani

2005  - KASBAH
je bila prva predstava KUOD Bayani, ki je bila uprizorjena avgusta 2005 na Glavnem odru 2. festivala 
Kamfest v Kamniku. To je bila plesna predstava plesalk društva Bayani, kjer so predstavile svoje začetke 
in prve poglede na orientalski ples, bollywood in tribal. V predstavi Kasbah so sodelovali tudi trije gostu-
joči umetniki: Andreja Glavač in Hafed Hmudda sta v predstavi v arabščini in slovenščini brala poezijo 
enega najslavnejših islamskih mistikov Ibn Arabija (12./13. stol), tretji gost predstave pa je bil Mahmud Al 
Khatib, ki je nastopil kot pevec in glasbenik.

2006 - JALLA JALLA
je prikazovala preobrazbo orientalskega plesa iz preprostih folklornih korakov v 
stilizirano, sodobno plesno obliko z različnimi podzvrstmi.
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2007 – ZAGHAREET
»Zaghareet« v arabskem svetu pomeni radostno vzklikanje, ki ga v znak spodbude in veselja izvajajo na 
porokah in drugih zabavah. Klic izraža navdušenje in se uporablja tudi v vzpodbudo ostalim plesalkam 
ali nastopajočim, podobno kot v Evropi to počnemo s ploskanjem. Predstava je bila orientalski plesni 
spektakel s slikovitim programom iz različnih stilov orientalskega plesa. Od ustvarjanja glasbe v živo z 
bobni na odru, plesa starega Egipta, plesa indijskih filmov ter mističnega plesa s svečnikom preko prvič 
v Sloveniji predstavljene skupinske vodene improvizacije - American Tribal Style, ki navdihuje s svojo bo-
gato kostumografijo ter modernega tribal fusiona do klasičnih orientalskih plesnih točk s palico in dvojno 
tančico.

2009 – HAYETI
Glasbeno-plesno igrana predstava orientalskih folklor po scenariju  Nataše Kočar in Tanje Potočnik, ki 
je tudi režirala igrane prizore. Osnovna zgodba je govorila o popotniku Geromu, ki je iskal svojo muzo, 
plesalko Leylo. Njegovo potovanje ni bilo samo realistično, temveč v veliki meri tudi iluzija, saj je potoval 
skozi prostor in čas od Zakavkazja do Severne Afrike in nazaj v Centralno Azijo preko armenskega plesa 
s svečami, azerbajdžanskih plesov, Logari stop plesa iz afganistanskega Herata, plesa arabskega polo-
toka khaleegi, egipčanskega mestnega plesa baladi, plesa egipčanskih cigank Ghawazee, plesa južnega 
Egipta saidi, plesa alžirskega plemena Ouled Nail in tunizijskega plesa z vrčem z otoka Djerba. Poleg ple-
salk KUOD Bayani so v predstavi nastopali tudi gostje – Helene Eriksen v vlogi Leyle in Oaza tolerancije, 
Hrvaška. 
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Odlomki iz predstave Hayeti – prispevek KoTV
http://www.kotv.si/kamnik/dogodki/prispevek/vecer-orientalskih-folklor-hayeti/77

2010 – KUNDALINI
Indijski plesni spektakel v izvedbi KUOD BAYANI - plesna skupina Shakti in KPD MOONSUN.
V predstavi so plesalke prebujale telesno energijo kundalini s plesom, glasbo, meditacijo in obredi. Pred-
stavile so različne zvrsti indijskih plesov: severnoindijski klasični ples kathak, južnoindijski klasični ples 
bharata natyam, moderno bhangro in bollywood. Vsak ples nosi svojo zgodbo. Zgodbe so se med seboj 
prepletale kot poezija, v ples vstopajo molitev, meditacija, darovanje in obredi. Prebujenje kundalini na 
koncu predstave prinese čisto veselje in ljubezen. 
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2011 - ZEINA, TISTA DRUGA   ŽENSKA
je večplastna plesna predstava, ki se je ukvarjala z univerzalno žensko, ki je razpeta med nebom in ze-
mljo, med sanjami in realnostjo. Tradicija in sodobnost, mesto in podeželje, gib in obstanek. Plesalke so 
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s plesom, glasbo in kostumi spreminjale prostor, emocije in videz ter postale tiste druge ženske. Prvi del 
smo poimenovali Zemlja; zemlja predstavlja življenje. Ženska daje življenje in je izpostavljena najrazličnej-
šim družbenim in socialnim vlogam. Drugi del predstave se imenuje Nebo; predstavlja drugo plat ženske, 
njeno božanskost in njeno fizično lepoto. 

V predstavi so bile združene različne plesne zvrsti. Prvi del predstave je nastal kot inspiracija na inovati-
ven stil plesa, na tradicionalnem osnovan sodobni ples, ki ga je v Sloveniji konec 90ih v okviru festivala 
Mesto žensk prva predstavila Suraya Hilal. Gre za posebno obliko sodobnega plesa, ki temelji na tra-
dicionalnem egipčanskem plesu. Ta stil se je v prvem delu predstave prepletal in združeval z elementi 
egipčanske folklore, z zahodnim sodobnim plesom in severnoafriškim obrednim plesom. Drugi del je iz 
sodobnega plesnega giba prehajal v različne oblike egipčanskega plesa ter ustvarjal nov kolaž gibov, 
neke vrste medkulturni dialog, namenjen vsem, ki so ga bili pripravljeni slišati, videti.

2013 - OM SHAKTI 
Predstava je bila preplet klasičnega indijskega plesa kathak ter baharata natyam s prvinami modernih 
plesov, indijskih in drugih centralnoazijskih folklor - splet pripovednih plesov s poklonom božanstvom in 
nastanku sveta (shakti = ženska božanska energija, om = začetek vsega) in abstraktnih plesov s spremlja-
vo tradicionalne glasbe v živo na sitarju in indijskih tablah. 
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2014 – ORIENT FOLK FEST
Mednarodni festival orientalskih folklor so pripravile članice KUOD Bayani z gosti (Arabsko kulturno dru-
štvo Rozana, PD Idrija,  PD Salam Ghazeea,  Mateja Mikulan in skupina Mawahib, Ivana Medvedec iz 
Zagreba). Po dopoldanskih delavnicah je bilo na večernem nastopu predstavljenih 14 folklornih plesov iz 
severne Afrike (Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt), Arabskega polotoka, Turčije, Perzije in Iraka.
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E. Kronološki pregled foto utrinkov z letnih produkcij KUOD Bayani 

Produkcija 2006

Produkcija 2007

Produkcija 2008
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Produkcija 2008
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Produkcija 2010
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Produkcija 2011
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Produkcija 2012
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Produkcija 2013
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Produkcija 2014
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F. Medijske objave o KUOD Bayani

a) Članki

2004
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b) POSNETKI posameznih nastopov in odlomki predstav na YouTube kanalu

Prvih 10 let
https://www.youtube.com/watch?v=cLOIzuCfj94

Drum solo (sagat) 
https://www.youtube.com/watch?v=hEPKxLig7E8

Orientaldance
https://www.youtube.com/watch?v=CdSD0kkRa3o

Khaleeji
https://www.youtube.com/watch?v=TX3QeiAA62Q

Moderni orientalski ples s svileno tančico
https://www.youtube.com/watch?v=3igdbstJvuA

Saidi
https://www.youtube.com/watch?v=4NXFtmOGHL8

Modern shaabi
https://www.youtube.com/watch?v=mGoMWePkHiI

Pharaonic
https://www.youtube.com/watch?v=IwMZTNs9DY8

Jalla Jalla - odlomek
https://www.youtube.com/watch?v=h4HD6kqzLzo

Kundalini - odlomek
https://www.youtube.com/watch?v=t_nT5PWGUhg

Om Shakti
https://www.youtube.com/watch?v=xA2JtuWx5r8

Bollywood -Shakti
https://www.youtube.com/watch?v=gSN7FUvyF7w

Kathak Bollywood
https://www.youtube.com/watch?v=iFDmzWlCXjQ

Mujerang de - Shakti
https://www.youtube.com/watch?v=Jr_mMEh2lRY

Maar dala - Shakti
https://www.youtube.com/watch?v=PGWpHFECpfA

Dola De - Shakti
https://www.youtube.com/watch?v=yAc8lvhhoy0
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Tribal fusion solo 
https://www.youtube.com/watch?v=9bx3HHCmcjc

Tribal fusion nadaljevalna skupina I
https://www.youtube.com/watch?v=09eNim4yb30

Tribal fusión nadaljevalna skupina II
https://www.youtube.com/watch?v=jqRx1rweNss
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