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Kommentarer til video fra et bryllup i Rif-bjergene i Marokko 
Aftenen før brylluppet – hennafest – pigerne danser 
Pigerne fra brudens familie og venner danser og fester. 
Bruden får slør på 
Mens bånd-musikken fortsætter. 
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Hennaet bringes ind 
Pigerne bærer hennaet ind sammen med en sukkerkegle og æg  
(frugtbarhedssymboler) og en uldtråd. De råber en række 
velsignelser på vejen ind i stuen og laver de karakteristiske hyl. 
Båndmusikken som kører i baggrunden, erstattes af pigernes 
trommespil og klap. 

 Bruden får henna på 
Pigerne giver bruden henna, først på hænderne, derefter på 
fødderne - her er det i den gamle form, hvor hele hånden og hele 
foden males helt rød. Andre steder males fine mønstre. 
Musikken består af populære melodier på cd.  

 De unge danser 
Mens hennaen tørrer danser de unge – drenge og piger. En af 
pigerne spiller rammetromme. 
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 Dans unden for gommens hennafest 

Uden for gommens hjem danser mændene, akkompagneret af et 
lille orkester som spiller trommer og skalmeje (gaita).   
Mænd og kvinder danser sammen, typisk som to rækker over for 
hinanden. 

1.
 a

kt
 

Bruden ankommer til festen 
Bruden ankommer i følge med familien. Hun følges af hyl og 
velsignelser.  
Bruden sidder 
Hun sættes til skue på en stol, flankeret af to børn fra familien. 
I baggrunden høres båndmusik.  
Pigerne danser 
Så er der kommet gang i dansemusikken igen, nogle af de unge 
kvinder  danser 
Bruden ankommer i en ny kjole 
Efter at bruden har haft forladt lokalet, annoncerer hyl ind over 
båndmusikken at bruden nu kommer igen, iklædt  en ny kjole. 
Forrest går to unge kvinder med lange stearinlys, dernæst bruden 
og hendes hjælper.   
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Kvinder og piger danser 
Unge som gamle, alle kvinderne danser, til båndmusik. Ind i 
mellem hyles og klappes der med musikken.  
I baggrunden ses gaverne stablet op. 
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 Parret sidder til skue 

Gommen er kommet ind og parret sidder nu ved siden af 
hinanden.  
Kvinderne råber igen velsignelser ud over parret, mens 
båndmusikken kører i baggrunden. 

 


