1992-2003:

Deelname in verschillende producties van Halina Witek/Stichting Theater Het Klein - Dans en
bewegingstheater.

1999:

Regie en productie van totaaltheater met een multicultureel samengesteld team in
samenwerking met Theater Het Klein "The Lenny Splingel show"

1999:

Kennismaking met de Oriëntaalse dans. Lessen gevolgd bij verschillende danseressen zoals
Laetana, Faracha, Letty Vos en meer

2001-2005:

Maken van verschillende choreografieën voor de dansuitvoeringen en de organisatie van het
jaarlijks terugkerende interculturele feest van de Frederik Hendrik College/ Koning Willem I
College.

2003-2004:

Verzorgen van workshops oriëntaalse dans voor stichting Humanitas i.v.m.
theaterspektakel Avalon, uitgevoerd in juni 2004 in de Parktheater van Eindhoven.

2003-2004:

Co-productie en verzorgen van choreografieën voor een Europees jongerenproject Babel. Het
betrof een samenwerking tussen scholen uit Engeland, Roemenië, Italië en Nederland.
Uitvoering in Italië in 2004, waarbij onze Nederlandse productie "Mind the Gap" een groot
succes beleefde.

2003-heden:

Verzorgen van workshops oriëntaalse dans en salsa op verschillende onderwijsinstellingen en
andere instanties.

2005-heden:

Verzorgen van lessen in Oriëntaalse dans in Eindhoven. Verzorgen van optredens in Nederland
en in het buitenland. Regelmatig te zien bij de Rijnmozaik in Arnhem en Invinity in Heerlen,
Azc Almelo....

2005-heden:

Oprichting en artistieke leiding showgroep El-Fatinat.

2006 juni:

Deelname aan het Amani festival in Beirut, Libanon om zich te verdiepen in de Libanese
stijlen.

2007 juni:

3 weken lessen gevolgd in Israel bij verschilende dansers: Orit
Maftsier, Asi, Pesi en Tina,Veret.

2008 oktober:

Organisatie eerste editie van het Oriental Mood Festival i.s.m. Laetana

2011:

Organisatie van diverse gastworkshops met superster Aisa Lafour

2012:

Organisatie van diverse gastworkshops met o.a. superster Rachid Alexander

2012 mei:

Regie van het project 'Baladi +' met dansers Iris en Tato dat o.a. op het Eindhovense
festival Parkdans en de Floriade te Venlo met success werd uitgevoerd.

2013:

Wereldtitel! 1e plaats in de prestigieuze “Bellydancer of the World” competitie, georganiseerd
door Leyla Jouvana en Roland te Duisburg, Duitsland met een powerhouse drumsolo-duet
gedanst door Iris en Tato, onder artistieke leiding van Ana, tevens verantwoordelijk voor het
concept!
Coaching van Iris, die als soliste 6e werd op de “Bellydancer of the World”
Optreden met het prijswinnende drumsolo duet door Iris en Tato tijdens het gala van Leyla
Jouvana en Roland’s “21st Oriental Festival of Europe” te Duisburg, Duitsland.

2013 november:
2014 februari:

Organisatie van het veelgeprezen, terugkerende evenement en workshopweekend rond “Ana’s
Oriental Night Out!”, een fantastische show en feestavond met optredens van leerlingen,
Ana’s uit kampioenen bestaande showgroep “El-Fatinat”, Sylenna (coaching: Ana), Tato en
Iris in samenwerking met Muriël Kraan van CKE Eindhoven en internationale supersterren Aisa

Lafour, Rachid Alexander en Aniram Amira, die tevens bij ons te gast waren voor een
spetterend workshopweekend
2013 februari:

1e plaats Benelux Kampioenschappen met coaching, artistic direction en uitvoering van “Baladi
+”, gedanst door Iris en Tato.

2014 -heden:

Individuele coaching van diverse professionele danseressen waaronder Sylenna Bellydance,
Badra Falak, Tato (Nederlands Kampioene 2013) en Iris (Benelux Kampioene 2012), AnJe in
uiteenlopende onderwerpen.

2015 juni:

Shows en workshops op het internationale “Hadiya El Hob” Festival in het Italiaanse Venetië, op
uitnodiging van Aniram Amira.

2015 jul/oct/nov:

Coaching van haar danseressen Iris, Melushka en Naomi voor optredens
en wedstrijden op internationale festivals.
Zo trad Iris op in Brazilië op uitnodiging van Marcia Nuriah, Melushka in Bulgarije op uitnodiging van
Mimi Sokolova, en nam Naomi deel aan de Raqs of Course wedstrijd in Egypte.

2016- heden

Coaching van Donia Serena (5de op Dutch Open 2107). Coaching van Naomi (2de op Summer Bellydance
Festival, 2017)

