Paulistana, foi conquistada pela Cultura Árabe quando
ainda estava na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em
Brasília.
Com o passar dos anos a dança se tornou mais presente em
sua vida. Iniciou seus estudos da dança na modalidade Jazz e
Expressão Corporal na faculdade. Em 2000 ingressou na
Dança Árabe e seus estudos inicias basearam-se em
bailarinos egípcios e posteriormente em outros de
destaque internacional com os quais teve aula, assim
podendo aprimorar seu estilo próprio: Mahmoud Reda
(Egito), Mario Kirlis e Saida (Argentina) e Suheil
(Brasil).
Após anos de estudos dessa versatilidade da cultura árabe,
Diana Arassád concluiu que há fortes influências das raízes
árabes na cultura brasileira e é a fusão dessas culturas que
fazem com que suas apresentações se tornem únicas!

Diana Arassád é professora de Dança do
Ventre credenciada pelo Método de
Acadêmico Suheil de Ensino. Fundadora e
coordenadora do projeto “Ventre Brasil“
desenvolvido em escolas públicas do DF com
alunas especiais e do ensino regular da rede
pública.

Realiza apresentações em diversos estados, em restaurantes,
apresentação com bandas, feiras e festivais como:
RESTAURANTES

SHOW COM BANDA AO VIVO

Al Maual – SP.

Tony Mouzayek.

Buffara – DF.
EVENTOS E FESTIVAIS
Desfile das Escolas de Samba de SP, pela Gaviões da Fiel – SP.
Mercado Persa – SP, considerado o maior festival de danças àrabes do mundo.

Suas apresentações vão desde as Danças
Tradicionais e Folclóricas do Oriente
Médio até o uso de Elementos Modernos,
Contemporâneos e Fusões com ênfase
em Danças Brasileiras.
Sempre a cada show procura surpreender o
público inovando em seu repertorio!

Participação em Eventos:
Festas, Casamentos, Formaturas
Apresentações de Dança Árabe voltadas para
eventos comemorativos de caráter familiar
organizado pelo contratante.
As danças são condizentes com a cultura
respectiva, bem como os figurinos adequados
ao tema dançado.

O Repertório Ventre Brasil é um show de dança baseado em pesquisas
sobre a Dança Oriental, Folclore Árabe e Fusões com danças étnicas,
destacando as Danças Brasileiras, tendo ainda toques gitanos.
A produção baseia-se em pesquisas desenvolvidas pela própria bailarina,
tendo como base o estudo da presença da cultura árabe na cultura
brasileira e em outras culturas. A apresentação inicia-se com a dança
tradicional árabe e passando pelo moderno. Percorre o samba, o choro,
o afro-brasileiro, a dança popular brasileira. Retrata o início da influência
moura na Península Ibérica, influência esta trazida e permanecida em
nossa cultura, destacando Espanha e Andaluzia. Todos figurinos fazem
referência a personagens da cultura popular brasileira, árabe ou ibérica.
Repertório: 10 músicas - 50 min.
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