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Kommentarer til video fra et bryllup i Merzouga, en landsby i det 
sydøstlige Marokko, 2007 

Husene pyntes med lamper  

Ungfåret slagtes 

 
Kvinderne tilbereder maden 

Kvinderne synger under madlavningen 
Kvinderne synger sange mens maden forberedes, rent vokalt i 
en slags vekselsang men med den samme melodi. 

 

Flaget sættes op  

Kvinderne varmer op til festen med sang 
Kvinder og børn er samlet i gommens hus, i stuen, hvor de 
synger, klapper og laver de karakteristiske hyl, alt imens der 
drikkes te. 
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Mændene samles i nabohuset 
Mændene er samlet i nabohuset, hvor de lytter til rai og drikker 
te. 
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Gommens hennaaften i gården 
I gården hos gommens familie får gommen henna på 
hænderne. Han får hvidt tøj på og hvid hætte og placeres under 
et hvidt klæde som holdes af vennerne.  
Hennaen tilberedes påføres af både kvinder og mænd (især de 
unge).  
 
Der er masser af hyl og kvinderne synger velsignelse. 
 
 
 
Der hvæsses knive over det hvide klæde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Henna bæres ind på hovedet af en ældre kvinde 
 
Efter hennaen er påført fjernes klædet. Han sidder sammen med 
den nærmeste familie. 

 

 

 
Der synges og spilles 
Venner og familie sidder omkring. Der spilles på 
rammetrommer og synges. Bemærk to-mod-tre-
rytmefornemmelsen. 

 

  

Gommen føres tilbage til nabohuset 
Gommen føres tilbage til nabohuset hvor han holdt 
polterabend.  
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Kuffertdans – Brudens udstyr (medgift) vises frem og danses 
rundt på hovedet 
 

 
 
 
 

Gommens familie skal hente bruden  
Gommens familie skal med minibus til brudens hjem (i en 
nærliggende by) for at hente hende og hendes familie. Bilen er 
pyntet. I bilen sidder venner og familie. de medbringer 
bryllupshætten, en berber-hætte til bruden (den bruges dog ikke 
længere) - et symbol fra berberbryllup. Brylluppet her er et 
blandingsbryllup. Traditionelt sidder en berber-brud med 
hætten på i 3 dage. 
Landsbyens kvinder vil ikke lade dem køre 
Landsbyens unge piger og mænd (venner) holder bilen tilbage. 
De blokerer mens de spiller og synger velsignelser. Der lægges 
en sten foran hjulene. Kvinderne danser og spiller på 
rammetrommer. 

 
 
 
 
 

 

 

Kvinderne danser i gommens hus 
Efter at bilen er kørt for at hente bruden  synger og danser de 
unge piger i gommens hus.  
Kvinderne står på to rækker overfor hinanden og laver en 
vekselsang. De to rækker drejer langsomt rundt, men hele tiden 
som to rækker overfor hinanden 

 
Brudens familie ankommer 
Brudens familie ankommer i biler - de modtages med sang.  

 

Mændene danser og synger 
Mændene begynder at danse, synge, klappe. Først en 
vekselsang, så en dhikr (en åndelig vokaltradition hvor man 
gentager guds navn i en form for hyperventilation, så deltagerne 
kan gå i trance). Derefter de karakteristiske to rækker over for 
hinanden med en vekselsang. 
Indimellem danser mænd og kvinder på to rækker over for 
hinanden. 

 
Brudens familie danser med et hvidt klæde 
Brudens kvindelige familiemedlemmer danser/synger/-
klapper/trommer med et hvidt klæde – muligvis for at bedyre 
hendes uskyld. 
En af dansene  
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Gnauwer-musik 
Normalt vil det være professionelle musikere som kommer og 
optræder med gnauwer-musik som en afbrydelse af deltagernes 
egen sang. Men her er det musikere fra landsbyen, da de 
professionelle blev forhindret i sidste øjeblik.  
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Dagen efter bryllupsnatten 
Gommen og brudgommen sidder i nabohuset efter at 
brudenatten er overstået (i nabohuset – hun er ikke flyttet ind). 
Her ’vises de frem’ – de modtager gæster. Bruden sidder i 
starten skjult under et klæde i hjørnet, sammen med et par 
veninder.  
Gommen tager storsmilende imod gæsterne og drikker te. 
Båndmusik i baggrunden. Han går ud for at tage i mod en af de 
centrale ældre personer fra brylluppet (en ældre onkel el. lign, 
som også var med til at hente bruden). 

 
 
 
 
 
 

De unge forlader et nabohus med drikkevarer 
De unge forlader et nabohus, hvor de har været samlet. De 
kommer med drikkevarer på en bakke. 

Procession gennem landsbyen 
Drikkevarerne føres gennem byen under sang og musik 
(procession). 
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De unge fester med parret 
De ender hos brudeparret i nabohuset hvor der danses. I et 
hjørne spottes parret 

 

Efter nogle dage (efter 1-5 dage), når de unge har fundet ud af det med hinanden og beslutter 
at gøre det til alvor så flytter hun ind i huset og de bliver gift. Foto: © Ida og Per Stengade. 


