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- et bryllup mellem en dansk-tyrkisk mand og en tyrkisk kvinde. Her er tale om en meget 
komprimeret fest. Fordi hun bor så langt væk, kan man ikke fastholde traditionen med at de 
fejrer forskellige steder og over flere dage. Og fordi det er et minoritetsbryllup i Danmark, er 
der ingen aktiviteter i det offentlige rum.  

Dans inden bruden kommer 
Gommens familie og venner varmer op til festen i festlokalet. Der danses kædedans, oftest 
unge og gamle hver for sig, men kæderne er i begge tilfælde af blandet køn. 
Dansen akkompagneres af den traditionelle davul og zurna (tromme og skalmeje).  
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Bruden ankommer 
Bruden hentes ikke derhjemme med procession, da aktiviteter i det offentlige rum undgås. 
Hun modtages i stedet af gommen i festlokalet, hvor alle stiller op i æresport.  
Hendes ankomst markeres i musikken, men instrumentationen ændres nu ikke. 
Bruden tages ind i kædedansen  
Fra døren  trækkes bruden ind i dansen, først med familien – hvor de forskellige 
familiemedlemmer på skift vil danse ved siden af hende. 
Pardans 
For at markere en vigtig overgang i den nye komprimerede form går de fra kædedans med 
familien over til en kortvarig pardans. En slags ’brudevals’, et nærmest anakronistisk indslag, 
fordi det er så kortvarigt og ikke har nogen sammenhæng med resten af dansen. 
Her er den traditionelle musik erstattet med popmusik på keyboard og trommer. 
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Pardansen opløses 
Videre over til en friere dans hvor kæderne endnu ikke er etableret. Man danser solistisk men i 
fællesskab. 
Musikken er skiftet igen. Nu er det populærmusik fra Tyrkiet, spillet på saz, trommesæt og 
keyboard. 
Parret sidder sammen 
Parret sidder til skue på den traditionelle ’tronstol’.  
Her er ingen musik 
Maden fordels rundt 
Imens fordeles maden ud til bordene...og det sker med imponerende effektivitet. 
Musik under spisningen 
Mens der spises og snakkes, spiller orkestret igen traditionelle tyrkisk-kurdiske sange, på saz, 
keyboard og trommer.  
De ældre danser 
Så snart spisningen er slut, skal der danses. De ældre starter lige så stille, mens børnene 
myldrer rundt på gulvet.  Der spilles på de samme instrumenter som før, men musikerne har 
skiftet fra de mere triste sange til egentlig dansemusik. 
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De unge danser 
Også de unge begynder at danse, i en kæde for sig.  

 
Herefter fortsætter festen til langt ud på natten, med dans for gæsterne. parret selv deltager 
derimod ikke i festivitassen, de sidder for sig. 


