
Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans 

c/o Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, 1219 København K 
e-post: mail@ictm.dk          www.ictm.dk 

inviterer til foredrag ved danseforsker Anca Giurchescu om: 
 

musik og dans af pan-balkansk og vesteuropæisk fusion 
- det nutidige Manea-fænomen i Rumænien   - 

 

 
 
I de sidste 20 år har manea /manele musik og dans erobret den folkelige ”kulturscene” i Rumænien, 
og har erstattet både den traditionelle sigøjnermusik og deres kreds- og solodanse. Fænomenet 
vækker oprør hos de intellektuelle der betragter manea som symbol på Rumæniens kulturforfald. 
Faktisk er manea et paradoksalt symbol på tiltagende demokratisering og moral-dekadence. 
 
Manea skal betragtes som en multimedie-udtryksmåde som indbefatter: musik, dans, sang- og 
prosatekster, symbolske gestus, kostumer, ikonografi og regler for social adfærd.  
 
Musikalsk er der to manea-kategorier: Den ene som fortsætter den  traditionelle  sigøjnerstil 
blandet med folkelige euro-amerikanske elementer, og den anden som inkluderer orientalske 
elementer fra Balkanområdet. 
 
Dansen som følger manea-musikken har en meget løs struktur, er improviseret, har mange 
forskellige opstillinger og bruger blandede og næsten grænseløse bevægelsesmønstre – tyrkiske, 
egyptiske, bulgarske og vesteuropæiske.  
 
Eksisterer der en manea- dans? Er manea et symbol på sigøjneres identitet? Har manea en fremtid, 
eller er den kun en forbigående mode? 
  
Efter oplægget er der mulighed for diskussion og spørgsmål. Vi byder på en forfriskning i pausen. 

 
Tid og sted: Tirsdag den 7.december, kl. 19.30. 

Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, Kbh. K. 



Dansk Selskab for Traditionel Musik og Dans 

c/o Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, 1219 København K 
e-post: mail@ictm.dk          www.ictm.dk 

inviterer til foredrag med shakuhachispiller Kiku Day og komponist Mogens Christensen om: 

Den kreative proces i mødet mellem  komponist og udøvende musiker 

 
 
I dette foredrag udforskes den kreative proces omkring et tæt samarbejde mellem komponist 
(Mogens Christensen) og udøvende musiker (shakuhachi-spiller Kiku Day), i skabelsen af et 
repertoire for et forældet japansk instrument – bambusfløjten shakuhachi, som oprindeligt blev 
spillet af zen buddhistiske munke. 
 
Jinashi shakuhachien – den oprindelige shakuhachi uden et lag af pasta og lak tilført boringen – 
blev marginaliseret i takt med moderniseringen – og til dels vestliggørelsen af det musikalske 
system i Japan sidst i det 19. århundrede. Den moderne shakuhachi blev stemt efter en 
ligesvævende stemning, og en ny metode til opbygning af boringen medførte klangændringer og 
højere volumen. Kun spillere i Myōan gruppen fortsatte med at spille med et religiøst fokus på de 
gamle instrumenter – hvorefter de af den traditionelle musikverden i Japan blev set ned på som 
excentriske amatører. 
 
I det sidste tiår har musikere fra Europa og USA set en stigende interesse for jinashi shakuhachie. 
Som led i sin ph.d ved SOAS i London har shakuhachi-spiller og musiketnolog Kiku Day forsøgt at 
placere dette arkaiske instrument i nutiden ved at samarbejde med fem komponister fra Danmark, 
Japan og England i et praktisk forskningsprojekt. De fem komponister, heriblandt Mogens 
Christensen) har spillet en aktiv rolle i kreationen af et moderne repertoire for jinashi shakuhachi og 
både komponister og musiker har fungeret som forskere og studieobjekt. 
 
I foredraget vil den kreative proces i dette samarbejde blive udforsket, samtidig med at musikerens 
mulighed for kontrol over resultatet og relationen mellem kreativitet, performance og modtagelse 
vil blive undersøgt og stykket som blev resultatet af samarbejdet, vil blive spillet. 
  
Efter oplægget er der mulighed for diskussion og spørgsmål. Vi byder på en forfriskning i pausen. 

 
Tid og sted: Torsdag den 17.marts, kl. 19.30. 

Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, Kbh. K. 


