
I Fuldmånens Skær
Den orientalske dans i mytologi, historie, eventyr  og hverdagsliv 
af AzizA

Bogen går bag om den orientalske mavedans og gennemgår de  
mytologiske fortællinger, kulturer og samfund, som danner  
baggrund for dansens opståen.  
Den beskæftiger sig med den tankeverden, de ideer og kultiske fore-
stillinger, som ligger bag dansen. Bogen giver indsigt i en verden, 
hvor frugtbarhed og vækst var livsvigtige for samfundets overlev-
else, og hvor dyrkelsen af  guddommen og det religiøse var dødsens 
alvorlige elementer i hverdagslivet. 

Bogen henvender sig til alle, som interesserer sig for mavedans,  
og gerne vil have en dybere baggrundsviden omkring dansen. 
Den beskæftiger sig med sammenhængen mellem dansen og  
kvindens status i dansens oprindelseslande. Den giver indsigt i his-
toriske personer fra den mellemøstlige kulturkreds, som har sat sig 
spor i eftertiden, og så er den ikke mindst elementært spændende.

Pris 295,-
Købes via: 
mavedans@hotmail .com
eller telefon 20 99 67 07
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