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Fra redaktøren:
Vårens utgave av Gaida består for det meste av stoff om Bulgaria.Vi takker alle som har bidratt med stoff, både dem vi
har spurt direkte og de som har sendt inn ting uoppfordret.
Arne Espelund i Tronheim har vært så vennlig å låne ut sitt store emnehefte om Bulgaria som han laget i 1976, og derfra
har vi tatt en god del stoff, mest om danser/regioner, siden det er dans vi først og fremst driver med. I tillegg har flere
andre bidratt med stoff, og vi takker alle hjerteligst. Det er mulig at innleggene om dansestoffet overlapper hverandre
litt, men det var vanskelig å kutte noe uten å ødelegge sammenhengen, derfor har vi latt det stå som det var.
Vi kunne sikkert tatt med mer om enkelte emner, men det er tross alt begrenset hva et slik blad kan omfatte. Så om
noen savner noe, beklager vi dette, men det er jo mulig å komme med innlegg til senere utgaver også.
Redaktøren sin Macentosh har litt problemer med å kommunisere med PCene rundt om i landet, så det er mulig at noen
tegn eller apostrofer ikke er kommet med helt korrekt. Dessuten – om dere sender bilder i word-dokumenter, kan dere
også sende dem separat, ellers får jeg ikke lastet dem inn. De blir kun “fantom-bilder”, og maskinen min leter fortvilet
etter dem!!!
På adresselisten bakerst har vi denne gangen tatt med e-mailadresser. Dersom flere har adresser, gi beskjed, og om noe
annet ikke stemmer si fra så retter vi det opp.
Det har ikke kommet inn så mye stoff fra klubbene til dette nummeret. Vi har prøvd å være våken for ting som skjer
rundt omkring og spørre etter innlegg, men det er en treg materie der ute!
Håper dere kommer med mye stoff til høstnummeret, fra alt dere har drevet med i løpet av sommeren, ferieturer osv.
Husk at det er dere der ute som utgjør IFIN og at alle er like viktige i denne sammenhengen!
Siden neste turné blir rumensk, vil vi prøve å få med litt stoff om Romania i neste utgave. Så begynn å
samle stoff, det er ikke nødvendig å vente til oktober med å sende det inn!!!

Manusstopp høstnummeret: 10. oktober.

Redaksjonen ønsker alle en god sommer!

Vi minner også om at neste år skal det være årsmøte i IFIN igjen.
Datoen er bestemt til 6.-7.-8 februar 2004 og blir sannsynligvis på Kongsberg.
Så sett av datoen allerede nå!!
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BULGARIA - FAKTA
Styreform: Republikk
President siden 2002: Georgi Parvanov.
Statsminister siden 2001: ekskong Simeon Saxe-Coburg-Botha.
Hovedspråk Bulgarsk, dessuten tyskisk.
Flateinnhold: 110 910 km2
Hovedstad: Sofia
Folketall: 7,8 mill. innb. (2000)
Religion: Bulgarsk-ortodoks kristendom 84%, islam 13%,
romersk-katolsk kristendom 2%
Eksportartikler: Maskiner, forbruksvarer, landbruksprodukter
Nasjonaldag: 3. mars

Historie – i veldig korte trekk
I oldtiden var Bulgaria en del av provinsen Moesia i Romerriket og var befolket av trakere. Senere
trengte først slavere og deretter bulgarere inn i landet. Det første bulgarske rike bestod fra 600-tallet til
1018, da det ble ødelagt av Det østromerske riket.
Det andre bulgarske rike ble opprettet av bojarbrødrene Peter og Asen og varte fra 1186 til 1396, da det
kom under tyrkerne. I 500 år var bulgarerne utsatt for nasjonal og religiøs undertrykkelse fra tyrkernes
side. Etter den russ.-tyrk. krig i 1877—78 ble landet delt i et fyrstedømme og en provins, begge under
tyrkisk overherredømme. Først i 1908 ble landet et helt uavhengig kongedømme under Ferdinand 1.
I 1912 og 1913 førte Bulgaria krig for å sikre seg Makedonia, men måtte i stedet gi fra seg Sør-Dobrudsja
til Romania. Bulgaria fikk Vest-Trakia med kyst til Egeerhavet.
I 1. verdenskrig deltok B. på sentralmaktenes side, og mistet ved fredsslutningen Vest-Trakia til Hellas og
mindre landområder til Jugoslavia. I 1940 fikk landet med tysk hjelp tilbake S-Dobrudsja og gikk med i
krigen mot vestmaktene (ikke Sovjetunionen) på aksemaktenes side. Sovjethæren okkuperte Bulgaria
1944- 45, og folkerepublikken ble proklamert i 1946. Makten lå hos kommunistpartiet. Gorbatsjovs
maktovertakelse i Sovjetunionen førte også til reformer i Bulgaria.Todor Zjivkov, som var partileder fra
1954, ble avsatt 1989 og senere stilt for retten. Den etniske tyrkiske minoriteten (ca. 8% av befolkningen)
ble, særlig i 1980-årene, forsøkt "bulgarisert" med tvang. Mange valgte å emigrere til Tyrkia, men en del av
disse er senere kommet tilbake. Det gamle kommunistpartiet skiftet navn til det bulgarske sosialistparti
og vant det frie valget i 1990, men ble senere nødt til å overlate regjeringsmakten til opposisjonen. De
ikke-kommunistiske partiene vant valget i 1991, men tapte igjen i 1994 da sosialistpartiet fikk 44% av
stemmene. En omfattende protestbevegelse vinteren 1997 tvang sosialistpartiet til å skrive ut nyvalg.
Valget ble vunnet av en høyreallianse. Gjennom hele 1990-tallet var Bulgaria preget av store økonomiske
og sosiale problemer. I 2002 ble landet formelt invitert inn i NATO.

Natur/Industri
Balkanfjellene, som går fra øst mot vest, deler Bulgaria i to. Nord-Bulgaria er et steppeliknende platåland
med fruktbar løssjord. Sør-Bulgaria er fjellrikt, men har fruktbare sletteområder. Kontinentalt klima,
relativt mildt mot kysten, tørr og varm sommer på slettelandet. Jordbruket gir korn, sukkerroer, bomull,
tobakk og rosenolje. Kjemisk, maskin- og næringsmiddelindustri. Kjernekraftverk gir ca. 30% av energien,
ellers er brunkull landets viktigste energikilde.
Turisme, først og fremst ved Svartehavet.

Kilde: Caplex.no
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Kort om folkedansene
Av Arne Espelund (Bulgaria-hefte 1976 - noe forkortet av redaksjonen)

Dans i Bulgaria har tradisjonelt foregått i det fri, – på markedsplassen, på åpne sletter (som ble kalt
“horishte”, avledet av horo), på søndager eller andre festdager, og kanskje aller mest knyttet til brylluper.
Det er fortsatt vanlig med dans for alle på torget når det er bryllup, i alle fall i landsbyene.
Bulgarerne deler dansene inn i to hovedtyper: horo (flertall hora), avledet av gresk, og ratsjenitsa (flertall i). Ordene står henholdsvis for dans i en rekke eller ring, med et eller annet handtak, og for individuell dans
med samspill. Men helt kategorisk er inndelingen ikke, fordi det fins râcenitsi i rekke, og noen hora er i form
av individuell dans. Men ratsjenitsa står i alle fall for dans i 7/16 taktart.
Danser av horo-typen fins i alle taktarter, fra 2/4 til de mest sammensatte. Hva gjelder ytre form, utføres
de i ring, åpen halvsirkel,“lang, lang rekke”, eller i korte, rette rekker – praktisk talt alltid med bevegelse på
stedet, eller mot høyre, – i visse tilfelle med pendling, først mot høyre, deretter mot venstre. Lederen er
selvsagt på høyre fløy og kalles horovodets. Den andre enden kalles opasjka (“hale”, “kø”).
Danserne grupperes på ulike måter: noen danser er bare for menn, andre bare for kvinner, andre igjen med
blanding, grupper av menn, fulgt av en gruppe med kvinner, eller i tilfeldig blanding. Lederen er normalt beste
danser, men det fantes før også rangordning i dansen, der alder, slektskap, kjønn eller status (gift, ugift)
bestemte rekkefølgen.
Det er sammenheng mellom tak og ytre form: skuldertak, delvis også beltetak (“za pojas”) krever rette
rekker. Skuldertaket ser ut til å være forbehodt mennene, naturlig nok.
Musikerne står oftest inne i ringen, og i nær kontakt med danserne, særlig lederen.
Bruk av teknikk, som f.eks. mikrofon, medfører desverre ofte at de nå plasseres på en annen plass utenom
danserne.
Det er hensiktsmessig å dele landet inn i følgende 5 hovedområder:

1.Trakia med Strandja og Rodopene
2. Pirinska Makedonia
3. Shopeområdet
4. Nord-Bulgaria (“Severnjashko”)
5. Dobrudza

Trakia med Strandja og Rodopene
Området er begrenset i nord av Stara Planina (Balkanfjellene), i vest vannskillet nær Ihtiman og Rilafjellene,
i sør grensa mot Hellas og Tyrkia, og i øst Svartehavet. Den store, fruktbare trakiske sletta som elva Maritsa
renner gjennom, opptar storparten av arealet.
Trakeren er sindig, storhjertet og med vennlig karakter. Han beveger seg med vide og sikre steg, med
opprett overkropp og oppreist hode. Dansene er ganske varierte med friskhet og humør. I mannsdansene
er det plass for stor utfoldelse, med knebøyninger, hopp, klapping med hendene (også mot fotsåler og lår).
Kvinnedansene utføres også med stor danseglede, men hva som betraktes som sømmelig adferd, hører
alltid med.
De fleste dansene utføres i lukket eller åpen ring, med leder på høyre ende. Her kalles han “bast”, mens
bakre danser kalles “Kujruk”. Lederen gir til dels kommando og bestemmer hva som skal danses og spilles
underveis.
Trakia er et meget stort område og må deles opp i mindre enheter.Vest-Trakia – stort sett fra Plovdiv og
til vannskillet – et et lite område, men her finner en noen av de mest kompliserte taktartene, f.eks. knyttet
til dansen Butsjimish med 15/16 Sedi Donka (7+7+11/6), osv. Meget alminnelige er danser i 11/16 kalt Krivo
Horo eller Kopanitsa.
Det er vanlig med sterk stamp i golvet eller bakken for mannsdansene.
I øst-Trakia er danser i 2/4 takt mest alminnelige. De utføres ofte med veksling mellom en langsom og en
hurtigere del.
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Strandja er et litt særpreget område i Sør-Øst, med hovedsakelig langsomme danser. Her fins den berømte
Nestinarki-dansen, som utføres av kvinner og danses i en slags ekstase på glødende kull, til musikk av gajda
og tapan. Det fins i Strandja også andre kultpregete danser.
I Rodopene er det nokså mange isolerte landsbyer, med et helt annet levesett enn i lavlandet. Dansene er delt
mellom kvinne- og mannsgrupper, – danses det samtidig, så holder siste mann og første kvinne i rekka ikke
sammen i hendene, men adskilt med et tørkle. Kvinnene danseer i meget tette rekker. I Rodopene danses det
svært mye til sang, også blant mennene. Muhammedanerkvinnene bruker en egen drakt, gjerne med vide
bukser av tynt stoff, såkalte salvari, og med forkle.

Pirin-området
er en del av det gamle Makedonia, og en finner nært slektskap med danser og andre kulturytringer i dagens
Hellas og det tidligere Jugoslavia.
Kvinnedansene er relativt rolige og utføres ofte til sang. Svikten er hovedsakelig i vristen og kan derfor minne
litt om norsk stil. De bruker en tung drakt, med “saja”, som ikke innbyr til “orientalske” bevegelser i hofter,
skuldre osv.
Mannsdansene utføres tradisjonelt til sang, tamburmusikk eller musikk fra zurna og tapan. Det forekommer
dype knebøyninger og rundsnu, og langsomme danser utføres med stor verdighet. Dansene begynner ofte
langsomt og går over til en hurtig del.

Shope-området
er begrenset i øst av vannskillet ved Ihtiman mot Trakia, i sør Rila- og Osogovofjellene, i vest grensen mot det
tidligere Jugoslavia og i nord Stara Planina. Sofia ligger midt i området.
Shope-området ligger ganske høyt og har et hardt vinterklima.
Det viktigste særtrekket i sopedansene er “natrisane”, en skjelving f.eks. knyttet til bevegelse, sopska, der
skuldrene utfører 3 slike fjæringer. I natrisane deltar hele kroppen, ikke minst skuldre armer og håndledd.
Kroppsholdningen er svakt bøyde knær og foroverbøyd overkropp. De danser meget lett, og det ser ofte ut
til at danserne svever i lufta. Stegene endres fra meget små og hurtige til meget store, og stamping med foten
forekommer.
Det forekommer mye dans med beltetak (za pojas), Lederen kalles tanets og bakerste danser kalcok. Det
forekommer mye kommando, med sammensatte, ofte kompliserte figurer til stikkordene. Daicovo med rop
er en slik typisk soppedans.

Nord-Bulgaria (“Severnjashko”).
Dette området er begrenset av Donau i nord, Stara Planina i sør, linja Ruse-Sjumen-Varna i nord-øst,
Svartehavet i øst , det tidl. Jugoslavia i vest. Minst utpreget er grensa mot Dobrudza.
Dansene i nord et “lette” og “luftige”, med bevelgelse oppad, – hopp og sprang – og utføres oftest med menn
og kvinner i blanding. Vanlig lavt handtak brukes mest, og armene svinger fram og tilbake, i samsvar med
musikken og andre bevegelser. Dansene er ganske hurtige.
Det er mange ulike taktarter i bruk – 2/4, 5/16, 7/16, samt 11/16 og 13/16.
I retning Dobrudza brukes ulike bruksting i dansen, som såkar, bøtter, treflasker med vin osv., noe som henger
sammen med tilknytningen til arbeidslivet.

Dobrodza
Området sør og øst for nedre del av Donau kalles Dobrudza i Bulgaria og Dobrogea i Romania. Den
bulgarske delen ligger nordøst for linjen Ruse-Sjumen-Varna og grenser ellers til Svartehavet i øst, Romania i
nord og Donau i nordvest. Det er et svakt kupert, fruktbart jordbruksland, der det dyrkes mye hvete.
Svært mange trakere har bosatt seg i Dobrodza opp gjennom årene, noe som har påvirket dansestilen, men
med mer foroverbøyd overkropp enn i Trakia, og med kontrollerte bevegelser i armer og skuldre, som ikke
er så lette å mestre. Mange danser har bevegelser knyttet til arbeidslivet, som såing, ljåslått, oppbretting av
skjorteermer mm.Andre typiske danser er opas (dialektord for pojas), sborenka og râka, alle i 2/4. Felles trekk
er “rotering” med skuldrene, store benbevegelser av og til, aksentuering med armer og albuer, tramp i golvet.
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Tradition och förnyelse i Bulgarien
av Eivor Underdal
Landet indelas i folkloristiska områden med lite olika karaktär på dans och musik:
Norra delarna med lätta och snabba danser, ofta i stor släktskap med danserna på andra sidan
gränsen - i Oltenien, Muntenien.
Dobrudza i nordost där danserna har sugande rytm och där man ofta kopierar arbetsmoment
i jordbruket.
Sopområdet runt Sofia med snabba lätta danser med mycket energi.
Pirin i sydväst (som är den bulgariska politiska benämningen på Makedonien) där det av
tradition har dansats mycket till zurnamusik - med långsamma, stolta, hållna danser;
Trakien med tyngd i danserna och trixiga benrörelser;
Rodope-bergen i sydväst, berömt för sina säckpipare och sin sång samt
Strandza i sydöst som inte har så mycket dans men mer sångtraditon.
Den officiella bilden av dans från Bulgarien brukar vara ungefär som ovan, här starkt komprimerad.
Minoriteternas danser får man inte veta så mycket om.
Dansen i Sverige har ingen motsvarande indelning i områden och inte heller i Norge finns någon sådan,
vad jag vet. Fast egentligen borde det kanske finnas, danserna har ju en historia för hur de har kommit hit,
när och varifrån. Engelskor från västsverige, menuetter från Skåne, polskor i mittsverige osv. Men dans
brukar trditionellt inte beskrivas så, vad jag vet....
Däremot finns på musiksidan en viss indelning av viss folkmusik. Det sägs t.ex. att polskorna i Dalarna har
en viss rytmisk uppbyggnad som är annorlunda i Hälsingland, liksom den är olika i västra Sverige. Men de
lärda har väl kommit fram till att det inte är landskapet i sig som format hur musiken låter, utan det är
lokala kända spelmän som har satt sin personliga prägel på sina låtar. Låtarna har sedan gått i arv till
musiker som har försökt spela på samma sätt. Eller till spelmän som lagt till sin personliga stil och kanske
ändrat på låten och gett den en annan prägel. Det är alltså inte helt sant när man säger att alla polskor
från Hälsingland har samma rytmiska uppbyggnad för att de kommer från just Hälsningland. Musik växer ju
inte upp ur jorden, den utövas av levande människor som flyttar och far och tar med sig och ger ifrån sig
intryck av många slag.
På samma sätt borde det vara med danserna i Bulgarien. Det kan inte bero på att en viss dans
förekommer i Trakien, som den har en viss stil och karaktär. Det måste bero på en eller annan färgstark
dansare från Trakien som på ett eller annat sätt har satt sitt avtryck på dansen. Dansen har spritt sig och
stilen har spritt sig.
Man använde en del av danserna på olika skolor, pedagogskolor och dans- och koreografskolor. Man
kategoriserade och till viss del stiliserade stegfigurer och rörelser och vissa av danserna har blivit
modelldans för dansstilen från ett visst område.
Eleverna på skolorna reste sedan tillbaka till sina hemtrakter och tog med sig det de hade lärt på skolan.
Cirkeln var sluten och folkets danser kom tillbaka i mer "skolad" och renodlad form. Att hämta danser från
folkligt material, bearbeta dem för skolbruk eller för scenbruk, för att sedan föra dem tillbaka dit där de
hämtades har förekommit över hela Balkan. Den allmänna meningen är att när "folket" får se sina gamla
danser i bearbetad (och stiligare) form, så blir de överraskade och positiva. Deras danser har liksom fått
en högre status. Danserna används därefter i sin nya skepnad i hemtrakterna.
Så har dansmaterialet böljat fram och tillbaka i ett evigt givande och tagande. Balansgången mellan att
bevara och att förnya har ständigt pågått.
En av våra svenska danspedagoger och koreografer har lanserat ett sätt att rubricera de olika vägar vi
använder folkdansen på. När man bevarar - konserverar - danserna i den form de hade när
bondesamhället dog ut, då håller man på med historisk dans. När man behåller dansens väsen och kärna
men låter den leva fritt och utvecklar den enligt tidens smak då sysslar man med samtida dans.
Ett i min mening utmärkt sätt att beskriva själva kärnan i den diskussion som ständigt pågår: Hur mycket
kan man förändra och hur mycket måste man behålla, när man sysslar med folkdans.
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Velko i Stavangerklubben
Vårturnéen med Velko og bulgarske danser er nå vel overstått, og alle tilbakemeldinger tyder på fornøyde
klubber rundt om i landet.
I Bergen var vi mellom 40 og 50 stykker på kurset, og vi var veldig fornøyde. Akkurat passe antall danser,
akkurat passe vanskelighetsgrad for at flertallet fikk med seg det meste. Dessuten var Velko et sympatisk
bekjentskap, beskjeden og koselig, og oppmerksom på dem som trengte litt mer tid enn andre, gikk han rundt
i hele ringen og gjentok og gjentok til alle hadde fått det med seg.
Vi er sikre på at flere av dansene vil bli tatt opp både på kurs, klubbkvelder og fester i Bergensklubben.
Fra Velko har vi fått en veldig komprimert oversikt over dansene, samt et lite bidrag om dans i Bulgaria
generelt. Vi tar det med og lar det stå på engelsk slik vi fikk det.

Tracien Ruchenitza
is the most popular Bulgarian dance.
This dance has music performed in 7/16 bit. Usually it is performed by couples, three dancers or ensemble.
Ther Tracien Ruchenitza might be danced fee or as "horo" or "lesa". The name of the dance comes from
"ruchenik".
Pazardjiska "Kopanitsa"
This round dance originates from West Trace. It is combined round dance, which is performed with a grip on
the belt.The time is 11/16.This ring dance consists of 5 parts with a third longer part.
The count is "one", "two", "three", "four", "five".
Round dances based on this time are also called "krivy" or "gankiny".
Kavrak Eleno/Djanguritza
This round dance originates from Pirin. It is performed with 9/8 bit music.
The count is "one", "two" , "three", "four".
It is a combined round dance, which is performed with a grip on hands.
Zayko Kukuzayko - song
This round dance originates from Pirin. It is performed with 2/4 bit music.
The count is "one", "two".
Svornato
This round dance originates from Rhodopes. It is performed with 9/8 bit music.
The count is one", "two", "three", "four".
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Kukunesho
This round dance originates from Shopska province. It is a combined round dance, which is performed with
a grip on the belt. It is performed with 2/4 bit music. The count is "one", "two" and 16 times should be
completed.
Chichovata - kjuchek
It is performed with 2/4 bit music.

About The Bulgarian Folk Dances
Folk art of the Bulgarians has been expressed in verbal images, in colours and plastic forms, in songs and
dances. Dating back to ancient times, the folk art works are still a source of delight with their deep meaning
and beauty. Many of them are not simply part of the country's artistic heritage, but are still a living form and
a spiritual necessity in the life of Bulgarians to day.
Genuinely intrasigent is the value of the Bulgarian folk dance. The music and dance in Bulgarian folk art are
parts of a syncretic form of art embracing different aspects of creativity.The impact of the music and its rhythm
engenders and stimulates a desire for movement, for dancing. Bulgarian folk music is typical for its variety of
forms, meter and rhythm, combinations of steps and movements, especially in the horo dances, not specially
intended for ritual performance.The dances with instrumental accompaniment are meant for entertainment,
for showing off the dancer's skills and technique.
In terms of peculiarities of the dance folk music in Bulgaria, there exist several main folk regions in which the
dances differ in style and manner of performance. North Bulgaria is characterised by the fast and light horo
dances, with small steps and shaking of the body.The steps of the Dobroudja horo dances are performed with
expressed stomping and tramping of feet, while the shoulders sway and bend. Nevertheless in the stomping
and the tramping the feet touch gently the ground, never by force.
Smooth and graceful movements alternate with movements of speeding up and mincing of steps in the dances
of Thrace.
The West-Bulgarian horos are known for their varied metre and rhythm, dynais, virtuosity of performance,
while in the South the dances are slower, with moderate and restrained movements.
The dance music in the specific folk regions in Bulgaria differs in the sound and tremble of the instruments on
which it is performed.Throughout the ages the people have shown keen interest in the traditional instruments
and bands for dance accompaniment. The best preferred instruments all over Thrace are the bagpipe, kaval,
gadulka and tupan (big drum).The tarambuka is mainly in Macedonia.The Rhodope horos are accompanied on
low (kaba) bagpipe, while in Central-West Bulgaria nearly all folk instruments are popular.
The most appealing feature of Bulgarian folk dance music is its amazing variety of complex metric forms and
rhythms.The musical phenomenon which sets it apart from the West-European music are so called uneven or
asymetric measures. Each dance is based upon a metre of its own:The Paidushko Horo in 5/16, the Ruchenitsa
in 7/16, the Daichovo Horo in 9/16, the Kopanitsa in 11/16, the Elenino Horo in 13/16, etc.
Even in the apparently similar two-time metre 2/4 of the Pravo Horo, Sborenka,Trite Paty and many other folk
dances, the melodies have specific rhythm, tempo and inner structure of their own. They are not
interchangable, as each tune serves as the basis of a specific dance, the dance steps and their combinations,
the form and the manner of performance are different.
The music and the dancing develop in an overall flow of melodies and movements, blending the improvising
skills and inventiveness of both instrumentalists and dancers. Once the music is speeded up, the dancers
increase the tempo as well; their exhaustion, in its turn, is a clue for the musicians to slow down the rhythm.
It is this creative interaction that brings about the unique interpretation of the maginificent samples of
Bulgarian folk dance music.
Fra Velko Yovkov
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Om tradisjonelle bunader i Bulgaria.
Tekst og tegninger fra Arne Espelunds Bulgaria-hefte 1976.

Klesdrakten hos et folk skal først og fremst beskytte mot vær og vind, være tilpasset de typiske
arbeidsoppgavene som forekommer, tilfredstille sosiale krav, – og samtidig gi uttrykk for estetisk sans. Det siste
er mer et resultat enn en uttalt hensikt! – Materialer og fremstilling vil være et resultat av den aktuelle
materielle kulturen. – Bunadene vil også virke den andre veien og påvirke vårt bevegelsesmønster. Dette
kommer særlig fram i folkedansen.
Det er interessant å stoppe opp et øyeblikk og finne ut hva som er felles og hva som er forskjellig i tradisjonell
manns- og kvinnedrakt. For begge har skoene og den ytre løse vinterkappen lik form. Det var til og med vanlig
at en slik kappe hang ved døra og ble brukt ute av hele familien.Videre har både menn og kvinner et bredt
stoffbelte – pojas – rundt livet.
Ellers er skilnaden stor, som hos oss, – mellom en mannsdrakt med bukser og
en sid kvinnedrakt som er åpen nederst. Mennene har fra gammelt av hatt
pelslue på hodet – kalpak – kort hår og gjerne bart. Kvinnene bar tørkle eller
skaut – karpa – over lange fletter som hang nedover ryggen.
Manndrakten deles inn i en lys og en mørk type (henholdsvis – belodresno og
cernodresno) som i virkeligheten er mer forskjellige enn hva farge tilsier.
Den lyse drakten i vest og nord (bl.a. sope-området rundt Sofia) og den mørke
(oftest brun, alt. svart) i resten av landet. Et ungt par i festdrakt fra Sofiaområdet
er vist på fig. 1. Legg merke til de trange buksene med broderier. I motsetning til
buksene har jakken og andre ytterplagg et mye friere snitt og gir inntrykk av stor
overkropp.
Buksene som hører til den mørke mannsdrakten er trange
nederst, men vider seg ut oppover. Når de vide buksene,
trekkes sammen med en snor i livet, oppstår en pose med
ekstra stoff, som fordeler seg foran, mellom bena og bak.
Til disse poturi hører en trang vest og kanskje en
stramtsittende jakke, som er kort i livet. Dermed står den
i motsetning til den hvite drakten: vid nederst, trang øverst
(se fig. 2.)

Fig. 1 - Sofiapar
Hun: hvit serk m/røde broderier, blå
sukman
Han: hvite bukser m/svarte broderier,
skjorte m/røde broderier, svart kortermet
jakke

Kvinnedrakten deles i 3 hovedtyper: med to ”forkler” (dvuprestilcen)
med ermeløs kjole (sukmanen) og med åpen ermeløs kappe (sajcen).
Den første typen, vist på fig. 3, er vanlig i Nord-Bulgaria. Utenpå en
serk av lin eller bomull knyttes et plissert, bakre forkle, som dekker
ca 3/4 av omkretsen, og et annet, som oftest glatt og smalere foran.
Fig. 2 Mannsdr.Trakia
Brun, kantet m/svarte
“gajtani”, Rødt stoffbelte
(pojas).

Drakter med sukman er vanlige i hele Trakia og i Sopeområdet. En
sukman er en ermeløs kjole som trekkes over hodet og bæres utenpå
en lang serk. Sukmanen er oftest i mørkere farger, og i kontrast til
serkens hvite farge. Sope-jenta på fig. 1 har blå sukman.

En saja har omtrent samme snitt som en sukman, men er delt foran og tas på som en vest.
Drakter med saja er vanlige i sør og i vest, d.v.s i Rodopene og i Pirin-området. Både til
sukman og til saja brukes forkle (se fig. 4.)
Endelig finnes et lite område nær Blagoevgrad med ett forkle (ednoprestilcen). Der bruker
kvinnene skjorte, hvite bukser og ytterst et forkle som nesten går helt rundt.
De ulike etniske minoritetene har egne drakttyper. En legger særlig merke til bruken av
salvari – vide bukser i tynt kulørt stoff hos de muhammedanske kvinnene på landsbygda.

Fig.3. To-forklærs drakt fra
Vidin.
Hvit serk m/røde broderier.
Forkle m/blått midtfelt,
røde sider. Bakforkle: fiolett
m/blå-grønne-røde felt
nederst.
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Historisk sett er den hvite mannsdrakten eldre enn den mørke. Den siste stammer fra øst
og spredte seg i tyrkertida, fra ca. 1600-tallet.
Kvinnedrakten med ett eller to forkler har ubrutt slavisk tradisjon mens sukmanen er
nyere og antas å være en lokal utvikling av en vanlig tunika. Saja er et plagg som muligens
stammer fra en aristokratisk drakt som ble brukt i Bysants.
En del broderier på bulgarske folkedrakter har fellestrekk med dagens etterfølgere av
protobulgarere i Sovjetsamveldet.

Fig. 4, Kvinnedrakt m/saja fra
Haskovo. Hovedfarge: kraftig
rød, med små blå-gule striper.
Svart saja.

Bruken av bunader har gått sterkt tilbake med industrialiseringen og overgangene til
pengeøkonomi på landsbygda. Det er fortsatt mange eldre menn å se med poturi, og så
vel bart som pelslue er vanlig. I Rodopene brukes kvinnedrakten mye ennå. I Bansko i Pirinområdet var det i 1975 vanlig med vakre hjemmevevde forklær utenpå billige kjoler av
kjøpetøy, så det ser ut til at bruken av forkle holder seg lengst.
Alle folkedansgrupper (amatørensembler) har et rikt utvalg av drakter, laget i tradisjonelt
snitt av moderne og lett stoff. I byene er det mange kooperative systuer, der en kan få
bestilt og laget bunader etter mål. Det legges fortsatt et stort arbeid i broderier, særlig på
skjorter og serker.

Bulgarske musikkinstrumenter
Sakset fra Gaida 1983. (med noen tilføyelser)

Tross sitt rike og vekslende lager av folkesanger og danser er den bulgarske landsbygda relativt fattig på
instrumentalmusikk. Instrumenter som ofte spilles av bymusikanter er kaval, gaida, tambura, bugaria og
gadulka. Disse instrumenter brukes både som soloinstrumenter og som akkompanement til sang og dans.
Kaval er en gjeterfløyte. Den varierer i lengde og klang og har 6 eller 7 fingerhull på fremsiden og et
tommelfingerhull bak. Det er en kantfløyte som blåses i enden, d.v.s. lyden frambringes ved at man blåser
mot kanten av fløyterørets øvre åpning. Iblant består en kaval av tre separate biter som settes sammen.
Gaida, kanskje det mest likte av alle folkeinstrumentene, er en sekkepipe av geiteskinn. Den har en bordunpipe og en melodipipe med seks til åtte fingerhull. Gaidaspill alternerer iblant med sang og musikk, som
ofte improviseres, og er rikt ornamentert.
Tambura, som minner om strengeinstrumentet bugaria, er en langhalset lut av ca. 50 cm lengde. Den har til
vanlig to par metallstrenger som ”kneppes” med et plekter av tre.Tambura brukes ofte som
akkompagnement til solosang.
Gadulka, eller gusla, er et korthalset strykeinstrument med tre melodistrenger og et varierende antall
resonansstrenger. Som de fleste orientalske strykeinstrumenter spilles gadulka holdt støttende til
musikerens kne.
Tapan er en stor tromme av geiteskinn. Spilles med en tykk og en tynn trommestikke.
– Og for ikke å glemme trekkspillet, som spiller en sentral rolle i bulgask folkemusikk.

12

GAIDA VÅREN 2003

En bulgarsk vårskikk
Av Marianne Eide-Larsen
Velko Yovkov kom til Norge 12. mars, og jeg fikk gleden av å være vertskap
på vegne av IFIN og ta i mot ham på Gardermoen og se ham vel på plass
i Sandefjord.
Han ga meg en spesiell, liten gave. Det var et bånd knyttet på en
makraméaktig måte av 6 røde og 4 hvite ulltråder med dusker på hver
ende. Det skulle knytes rundt håndleddet og bæres fra den 1. mars til den
22. mars.

Båndet fotografert på redaktørens vakre håndledd.

I Sandefjordklubben hadde vi også besøk av en bulgarsk jente. Hun hadde en brystnål med røde og hvite
ulltråder knyttet til en slags sløyfe. Hun hjalp Velko med å forklare meg hva dette var godt for.
Dette var en skikk bare i Bulgaria. Den 1.mars var vinteren snart slutt, den 22. mars begynte våren. Fra 1. –
22. mars trengte folk litt ekstra hjelp for å holde ut. Denne trådbunten skulle gi folk ekstra krefter slik at en
ble beskyttet mot ulykker og sykdom og fikk utholdenhet til å komme igjennom den siste vintertiden før
våren ga deg kreftene tilbake.
- Og slik har jeg også følt det i denne tiden….!
Hilsen Marianne

– og her er litt mer fra Brith Korneliussen i Trondheim:

“Granny Marta’s day”
The Martenitza
1.of March is an unique national-custom known only in
Bulgaria and orginating from the ancient Thracians.The first martenitzas were
made of white and red wollen thread to which a silver coin was tied
occasionally.The March the first rites are interesting and varied. In some
regions women dress completely in red on this day, and in North-East Bulgaria the lady of the house tosses
a red cloth over a fruit-tree, or spreads red wool onto the field for fertility. In stock-breeding areas a white
and red thread is tied to the cattle.The tradisjon to day is as alive as ever, every year on March 1. the
Bulgarians present each other with martenitzas.
(fra en bulg.guidebok kjøpt i Bulg.,kap.vedr. Folk Art i B.)

Bulgarsk skikk med påskeegg.
Fra Shteryo Llyomovs familie; (bulgarer i Trondheim)
De første eggene du farver må være røde, og de må farves på skjærtorsdag eller påskeaften om morgenen.
Om kvelden når man går til kirken har man egga med, man legger noen ved Kristus-ikonet, og man kjøper et
lys.
Presten tenner sitt lys og etterpå tenner alle sine lys. Så går man ut fra kirken og rundt den 3 ganger. Lyset
bringer de så med seg hjem, forsøker å holde det tent, for så å tenne sine egne lys hjemme med det. Dette
er et ønske om god helse videre.
Etterpå når presten forteller at Kristus stod opp, svarer alle ”ja det er riktig han stod opp”. Dette gjentas 3
ganger, og så klinker folk egg med hverandre, først med den spisse enden, så den runde.
Første påskedag om man går på besøk, tar man med egg og kake, ”Kasenak” = Påskekake.
Besøket går først til deres forlovere, videre til besteforeldre og familie for øvrig.
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Fra Madeleines familie;
Den eldste i familien tar det første røde egget og lager et kors på pannen din, så fører han egget rundt fjeset
ditt, først den ene veien, så den andre. Ønsket er at du skal bli lykkelig og ha god helse.
Fra Milenas familie:
Påskekaken.
Dette er en hvetedeig med mye egg. Heves lenge og knas godt – den skal løftes og slåes i bordflata 100 ganger.
Man har gjerne syltetøy og rosiner/mandler inni den før den stekes.
Denne kaken har undertegnede vært med på å bake i 2002.
Hilsen Brith Korneliussen.

Mat og drikke
Det gode klimaet og jordsmonnet og det varierte terrenget gjør at Bulgria kan produsere fremragende
grønnsaker, salater og frukt som fersken, jordbær, kirsebær og epler. Maten lages som regel av rimelige god
gode råvarer, som varieres med sesongene. Rettene som lages, tilberedes oftest i leirgryter over lav varme.
Dette gir rettene fin smak, og samtidig bevares næringsstoffene bedre.
Av kjøtt er lam som regel det saftigste, men også okse og kalv smaker deilig når det tilberedes langsomt i
leirgryte. Svinekjøtt smaker godt i raguer. Salat har alltid hatt hedersplassenpå det bulgarske taffel. B ulgarerne
starter alltid måltidet med salat, og det serveres med rakia til (brennevin laget fra drue, plomme, aprikoser
eller annen frukt).

Shopska salat
(Shopska betyr “som i Sofia”)
4-5 paprika, 3-4 tomater, en slangeagurk, en løk, vinegear, solsikkeolje, salt
150 g fetaost, persille.
La paprikaen mørne i stekeovnen. Skrell dem og ta ut frøene. Skjær dem i små striper.Tilsett hakkede tomater,
agurk og løk. Olje, vinegear og salt tilsettes, og alt blandes. Serveres som “pyramide” på asjetter. Dryss over
revet ost og persille. Kan pyntes med oliven.

Kavarma
(Hovedrett)
800 g svinekjøtt - 500 g kalvelever (okselever) forvelles og skjæres i
tynne strimler.
5 paprika, 4-5 løk, 1-2 tomater, en kopp sopp, 1/3 kopp hvitvin, paprika,
pepper, persille, 1/2 kopp solsikkeolje, salt.
Skjær kjøttet i småbiter og stek det i olje og litt vann.Tilsett løken. Når
den er mør, tilsett den kokte og oppskårne leveren, skivet sopp,
tomater, paprika og litt vann. Smakes til med krydder.
Helles i ildfaste leirkrukker (former) og stekes i varm ovn. Serveres
overdrysset med persille.

Oppskriftene, bilder og innledningsteksten er
hentet fra Pojas kokebok “Internasjonal folkemat”,
som ennå er å få i Trondheim for kr. 100,14
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Koprivistitsa

Foto: Ludmil Egov
hentet fra nettet

Koprivstitsafestivalen …..før og efter…..
Tre gange har jeg oplevet denne helt fantastiske festival. De to første gange kom jeg når det hele
startede og drog igjen næsten før det var slut.Tredje gang i 2000 var jeg privat indkvarteret midt i
byen, kom en uge før og rejse en uge efter.
Koprivstitsa er en meget fredelig by, man møder æselkærrer, enkelte biler, men ellers ikke meget
trafik. Masse plads på cafeer.
De sidste dage op til festivalen begynder forberedelserne at blive synlige. Der bliver snekret en stor
scene på torvet, lastbiler kommer med mad og masse små plastflasker med vand, kioskvogne bliver
sat op, der kommer op skilt med vekslingskontor – specielt nyttigt for os som ikke har haft penge i
en uge, d.v.s. det er bare veksling af dollars og DM ingen visakort.
Boder bliver sat op langs hele hovedgaden med salg af alt, f. eks. kjoler, bøger og landbrugsredskaber,
kvinder planter flotte blomster i kasser som bliver sat op som vejspærringer.
Busser fra hele Bulgaria med folkedansere (duftende af naftalin) og musikere, omgør sportspladsen
til en primitiv campingplads, grupper af internationale folkedansere fra hele verden kommer med
sine bulgarske instruktører, danseforskere kommer for at være med på seminar.
På vores cafè er der overfyldt og det koster penge at benytte toilettet, men hvad gør det når en god
gammel tysk danseveninde sidder og smiler til dig, pludselig står en danseveninde fra Schweitz foran
dig som du ikke har set siden Pecekurs i 89 og midt i vejen står Belco med åbne arme for at gi dig
en klem.
Så kommer tre fantastiske festivaldage.
Mandag morgen er det slut. Alle tilrejsende pakker sammen for at forlade byen. Koprivstitsaindbyggerne vasker og rydder, der er utrolig meget søppel, specielt i elveløbet midt gennem centrum
er der tusinder af plastflasker og ispapir.
Allerede kl 12 er alt som før, der er rent og pænt alle steder, der er plads på vores cafè og toilettet
er igjen gratis. Her er meget stille, men dejligt.
Næste festival er i 2005, den må bare opleves!!!
Susanne Pihl fra Lågen IFK
(Balkanfolk 2000.)
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Folkelig dans i Bulgaria
Av Arne Espelund, skrevet i 2001

Det vi som utlendinger får overlevert er nok preget av den slaviske majoriteten, og av at dansen skulle brukes
i bevisst oppbygging av en nasjon. Det minner litt om Norge rundt 1905, med Hulda Garborg som en leder i
arbeidet for norskdom. Men i Bulgaria før 1989 var folkelig dans med sterk vekt på scenisk framføring en del
av offisiell politikk. Jeg har sammenliknet dansen med både fotball og ballett, med islett av masseidrett på den
ene siden og dyrking av en elite på den annen.
I virkeligheten er Bulgaria sammensatt av flere etniske grupper. De største utenom sør-slaverne er nok tyrkere
og sigøynere. De levde en skyggetilværelse gjennom mange år, og det gjelder nok fortsatt sigøynerne, i likhet
med i andre land.
Men ved siden av en “programmert” folkedans var det plass for etnomusikologer og danseforskere, blant annet
i vitenskapsakademiet, og ute blant folk var det mye levende dans. Det eksisterer et vell av opptak og litteratur
om emnet.
Bulgarer vil dele dansene i typene “horo” (flert. "hora”) og “renitsa” (flert. i). Den første typen står for
kjededans, den siste for en dans i “anapestrytmen” 7/16 = 2+2+3/16. Oftest ser man renitsa utført nesten
som en discodans, der mann og kvinne imiterer hverandre, uten å holde sammen. (Slik dans ser vi mye av på
Brueghels bilder fra Flandern midt på 1500-tallet, så ny er den ikke!). Bulgarerne betrakter denne rytmen som
“deres”, og det er ikke tvil om at den har et tyngdepunkt på bulgarsk jord. Den artigste renitsaen som jeg har
opplevd var som en slags prosesjon nedover ei gate i landsbyen Konevets i Trakia, som innledning til et bryllup.
Ellers blir den gjerne danset av alle på slutten av en restaurantkveld. – Som vi vet blir den omvendte, daktyliske
7-delte rytmen gjerne skrevet ned som 3+2+2/8 fordi den er langsommere. Den er mer vanlig i den vestlige
delen av kulturområdet, d.v.s. Makedonia. Vi kjenner den i form av lesnoto oro, evnt. horo. For øvrig har vi
arvet dette ordet fra grekerne, hos oss står det for kor, mens renitsa henger sammen med rka = hand, som
igjen kan føres videre til et tørkle, som man vifter med.
I den organiserte folkedansopplæringen i Bulgaria la en vekt på særtrekk i hvert av de etnografiske områdene:
Nord-Bulgaria med lette, litt springende trinn (Svitovsko horo, Daiovo), Dobruda med synkope (Raka), Trakia
med “omvendt” synkope og myke, gyngende knær (Pravo trakijsko, Trite pti), Sopeområdet med kjappe
danser, der du nesten ikke berører golvet (opsko selsko), og Pirin-området med “verdighet” og “fastfrysing”
av stillinger, som om du er på vakt! (Pirin er det høyeste fjellet og ble brukt for å unngå det mer “ladete” ordet
Makedonia).
Et særtrekk er naturligvis de sammensatte taktartene, der små enheter av 2 og 3 blir satt sammen til større
grupper. Vi kjenner særlig 7/8 (lesnoto), 9/8 og 11/16 (kopanitsa, gankino). Det er et felles trekk i tradisjonell
dans at den er asynkron. Mest alminnelig er enheter med tre takter dans til (oftest) fire takter musikk, med
motiv i dansen som kan skrives ned A B B. Jeg er ganske kritisk når dansen er blitt synkron. Da tror jeg en
eller annen har “koreografert bort” et poeng. (I Sør-Serbia er fem-takters motiv vanlig, noe vi kjenner fra
Vranjanka).
Som mange skjønner, har jeg hatt stort utbytte av kontakten med Bulgaria. Jeg oppfatter det som ett av “mine”
land. Jeg har lært mye om kulturpolitikk, om musikk, og blitt meget interessert i språk, også i vid tyding. Det
er påfallende mange likhetstrekk mellom bulgarsk og norsk, – begge har i hovedsak en analytisk grammatikk,
der ordstilling og preposisjonsbruk blir viktig. De øvrige slaviske språkene har en syntetisk grammatikk og står
dermed nærmere vårt norrøne opphav.
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Trâgnala Rumjana
(Bulgaria, trolig makedonske delen)
Trâgnala Rumjana za voda studena, lele
vse sutrin rano po ladovina, lele,
vse vecer kâsno po mesesccina.

Rumjana gikk for å hente vann,
hver morgen mens det var dogg,
hver kveld i måneskinnet.

Na sresta i ide edno ludo mlado, lele
to na Rumjano tihom govori, lele

Til brønnen kom også en ung gutt, og han talte
stillferdig til Rumjana.

Ja kazi Rumjano, kakvo da ti storja, lele
kitki da ti vzema, drugi ste naberes, lele

Si meg, Rumjana, hva kan jeg gjøre for deg?
En bukett kan du ta med deg, andre skal du samle.

Stomni da ti scupja, drugi ste si kupis, lele
hem po hubavi, hem po sareni

Krukkene kan du slå sund, andre kan du kjøpe,
både vakrere og mer fargerike.

Ja togaz Rumjano, daj da te celuvam, lele
ce celuvkata se s pari ne kupuva, lele

Hør nå, Rumjana, la meg få kysse deg, for et kyss
kan ikke kjøpes for penger.

Ce celuvkata e mehlem na sârceto, lele,
mehlem na sârceto, balsam na dusata

For et kyss er som styrkemiddel for hjertet, som
balsam for sjelen.

Sestorka (dans for seks)
Sang til dans, som gjetere i Homolje-fjellene i grenseområdet Serbia-Bulgaria har i tradisjon

Oj lele Stara Planino,
/:po teb‚ sam cesto hodilo:/
s’ devojka, ovce cuvao

Oj, Balkanfjell, jeg har ofte gått over deg,
sammen med ei jente, mens jeg passet sauene.

Sang om Jane Sandanski, partisanhelt fra først på 1900-tallet:
Trâgnal mi e Jane Sandanski, lele,
po taja Pirin planina,
nametnal kâsa karabina, lele,
prepasal dvoen patrondas
Na sresta ide ovcarce, lele, ovare malko cobane.
Jane go pita, razpitva, lele:
“Ne mi li vide cetata?”
Ovcarce duma, produma, lele:
“De gidi Jane vojvoda?
cetata ti e v balkana,
na vrh na Pirin planina.”

Jane gikk ut og tok på seg vanlig utstyr:
karabin og patronbelte.

Underveis møtte han en gjetergutt og spurte:
Hvor er troppen min?

Gutten spurte: er du Jane partisan?
Troppen din er i fjellet, på toppen av Pirin
Innsendt av Arne Espelund i Trondheim

Beklageligvis mangler det en del tegn over en del bokstaver, dette skyldes at min Mac. ikke har disse tegnene innlagt i systemet.
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Nyttårsfeiring i Pirin området i Bulgaria - bli med i 2003/04!
ved Kari Ormerod, OIFK
Folkesanggruppa PEVAJ i Oslo var i jule-nyttårshelga 1987/88 i Sandanski i Bulgaria på sangkurs.
Sangkurset foregikk ikke i byen Sandanski, men i en liten landsby, Janovo selo, nede ved grensa til
Grekenland. Beretning om dette står i Gaida 1988 3: 7-11.

Da opplevde vi en flott offentlig fest på torget i Sandanski på dagen nyttårsaften og på 1. nyttårsdag. Sist nevnte
dag var det opptog, bl. a. med ”Kukeri”, som er menn med masker og kvinneklær og store bjeller rundt livet,
og som hopper og spretter og lager ”ablegøyer”. I området rundt Petric og Razlog er det vanlig at slike Kukeri
er ute om morgenen 1. nyttårsdag, og går fra hus til hus i landsbyene.Andre steder er Kukeri ute i forbindelse
med andre helligdager. I landsbyene rundt Sandanski er det tradisjonelt ikke Kukeri som er ute, men et slags
kombinert brude- og fantefølge, som kalles Dzamalare. I landsbyene er de ute i perioden 1-10 januar. Gruppa
består av et ungt brudepar (barn) som går først, en fattig mann som liksom skal ha bare ett ben, en djevel, og
7-10 ”vanlige” personer, som baker, smed osv., som vanligvis bærer sverd og kobber-bjeller. Bruden bærer et
håndkle på skulderen. Etter tradisjonen går de rundt til alle husene i landsbyen og ber om penger til den
”stakkars fattige, enbenede mannen.” Som takk for pengene gir bruden bort håndkledet. Men idet de forlater
huset, ser djevelen sitt snitt til å stjele tilbake hånkledet! Pengene som samles inn gis til å bygge eller å
vedlikholde kirke eller skole. Det var konkurranse om beste gruppe i hver kategori, og Petric vant Kukerigruppa. I tillegg var det folkedansoppvisning ved byens ungdomsgruppe og folkemusikkensemble, og deretter
kunne de av tilskuerne som ville, være med i dansen. Det ville nesten alle, inkludert oss.
Jeg har kontaktet mine venner i Sandanski og spurt om dette fremdeles foregår, og svaret er ja. Nå foregår
imidlertid den flotteste feiringen i Petric, men også i Bansko og Razlog har de hatt slik feiring de seneste årene.
Folkedans-intruktøren Atanas Sinanski, som har undervist ved Balkanfolk sine sommerkurs, bor i Sandanski,
og han er villig til å holde dansekurs for oss.Vi i Pevaj er mest interessert i sangkurs, men begge deler kan la
seg ordne. Kursene vil da bli kombinert med tilstedeværelse ved en slik nyttårsfeiring. Dette kan jo være av
interesse for flere, og fra høsten av må det
organiseres hvis det skal bli noe av. Derfor
inviteres nå eventyrlystne folkedansere- og sangere
til å melde sin foreløpige interesse for deltakelse til
Kari Ormerod, slik at vi kan gi folkene i Sandanski
en melding om hvilke kurs som kan være aktuelle.
Det gis også mulighet til behandling og avslapning
ved et kursted i byen for dem som ikke ønsker
kurs. Der finnes bl. a. innendørs massasjebad med
forbindelse til utendørs basseng med deilig vann
fra varme kilder!
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Avreise vil bli mellom jul og nyttår, tidligst 2. juledag, og vare ca. 1 uke. Nyttårsaften faller på en onsdag, så dere
må regne med fri fra jobben den 29. og 30. desember og fredag 2. januar 2004.Vi returnerer i løpet av helgen
3-4 januar. Vi skal søke etter rimelig flyreise som går til Sofia i denne perioden. Derfra går tog og buss til
Sandanski. Pris for opphold og eventuelle kurs kan vi få først når vi melder antall interesserte til folkene i
Sandanski. Derfor, vent ikke med å melde foreløpig interesse til meg, innen utgangen av mai måned, men jo før
jo bedre!
Navn, kontaktadresse, evt. telefonnummer, og om dere er interessert i danse eller sang-kurs, eller begge, kan
gis per e-post til: kari.ormerod@fhi.no, eller til følgende adresse:
eller privat telefon (+47)22 14 50 36. Jeg har telefonsvarer,
men snakk sakte og tydelig!

Kari Ormerod
Risbekkveien 7A
N-0778 OSLO

Mitt Bulgaria
Av Arne Espelund

Min interesse for Balkan går tilbake til året 1951. Da hadde Tito og hans regime brutt med Kominform og
forsøkte å etablere en tredje vei sammen med blant annet Nehru i India. De sto for et alternativ til de to
blokkene, som var dominert av Moskva og Washington. Vi var et lite dusin nordmenn som meldte oss til
brigadeinnsats på ungdomsjernbanen Doboj Banja Luka i Bosnia.Vi var nyfikne på hva det nye Jugoslavia sto
for. I tre uker spadde vi grus nær landsbyen Grapska sør for Doboj og fikk ei uke rundreise som belønning.
Vi ante lite om at Jugoslavia hadde vært preget av store indre konflikter mellom regioner/etniske grupper, men
oppdaget at å skape enhet nærmest var et ledemotiv for titoismen. Den vellykte kampen mot aksemaktene
Tyskland og Italia ble utnyttet for alt den var verd i propagandaen.
Vi opplevde en lutfattig, men optimistisk befolkning med en blanding av kristen ortodoks og muslimsk kultur.
Det fantes ikke ordbøker for serbo-kroatisk, så muligheten for å snakke med folk var svært begrenset. Desto
mer inntrykk gjorde dansen: om det fantes et trekkspill og ei gruppe mennesker, for eksempel på en
jernbanestasjon, ble det dansa i ring. Og i dansen var vi ikke utafor!! Vi delte alt, t.o.m. lopper Jeg trodde dette skulle bli bare et godt minne. Men interessen for dans hadde blitt vekket. Da min (etter
hvert) kone og jeg dro til Canada i 1957 fant vi lys levende Balkandans som fritidsaktivitet ”downtown”
Toronto, i University Settlement House. Blant kanadiske byborgere, mange av dem av jødisk herkomst. Vi fikk
være med på flere kurs, bl.a. av Dick Crum fra Pennsylvania og Michel Cartier fra Montreal, den siste med et
fengende og tøft bulgarsk repertoar.
Tilbake i Trondheim i 1960 meldte spørsmålet seg: hvordan kunne man oppnå kontakt med et land, som lå
”bak jernteppet”? Vi oppdaget rundt 1965 et bulgarsk ektepar, han dosent i kjøleteknikk, som var gjester
under kulturavtalen. De var eldre enn oss og ble snart adoptert som reserve-besteforeldre for barna våre.
Vi ble invitert til Bulgaria og besøkte dem i 1967. Dette ble til en snøball som vokste. Vi ble seinere kjent
med Kristio Daskalov, sivilingeniør innen vassbygging, som i alle år siden har vært en uformell kontaktmann,
til stor nytte for både Norge og Bulgaria. En lang rekke stipendiater innen vassbygging fulgte etter. Ingen av
de stipendiatene vi ble kjent med var partimedlemmer. Når tillit først hadde blitt opprettet kunne vi diskutere
politikk ganske åpent. En annen person som alltid var hjelpsom var Dimitar Kissimov ved den bulgarske
ambassaden i Oslo.
Jeg følte at det i den kalde krigens dager var riktig for å fremme avspenning å utnytte kontakten nettopp med
Bulgaria, som etter Stalinepoken uten tvil var det landet i østblokken der folk hadde det best. T.Todorov
sa om tyskerne ”sie verdienen mehr, aber wir leben besser”. Men Stalinperioden var ikke noen spøk. Todorov
fortalte at han hadde en koffert stående klar, i tilfelle han skulle bli henta om natta. Slik var det også hos oss
under krigen.
Nok om denne forhistorien, som burde omfatte et nytt år i Canada og stiftelse av folkedansklubben i
Trondheim. Jeg fikk rundt årsskiftet 1974-75 en invitasjon fra ”sentret for kunstnerisk amatørarbeid” i Sofia
til å delta i det halvårige kurset i bulgarsk dans i Plovdiv. Jeg fikk lov til å dra av familien og søkte permisjon
uten lønn fra arbeidet ved NTH. Jeg stoppet i Sofia og Kristio ble med meg til Plovdiv og inn gjennom
porten til messeområdet, der skolen hadde tilhold med en form for internat. Vi var et 30-tall kursister i dans,
og ellers var det linjer for musikk og teaterarbeid.
Jeg fikk utlevert et bulgarsk innlandspass, og levde fra første dag på innsida av landet. Kost og losji var gratis,
så jeg brukte lite penger. Den generøsiteten jeg ble møtt med burde motsvare at jeg ikke brøt normene!
Offisielt var landet svært puritansk, spesielt mht kjønnsmoral.
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Dagen begynte med et treningsprogram. Det var standardisert og inneholdt en blanding av ballettøvelser og
spesielle bevegelser fra tradisjonell folkedans. Så fulgte bulgarsk dans. Vi brukte ca 3 uker på hvert av de
etnografiske områdene Trakia, Nord-Bulgaria, Shope-området, Pirin (bulgarsk Makedonia) og Dobrudza. Ideen
var at vi skulle kjenne grunntrekkene godt nok til at vi kunne lage en forestilling med øvde dansere etter en
nedskrevet koreografi. På den ene siden ble det lagt vekt på stil, på den annen var scenisk framføring et praktisk
siktemål. Som eksamenspensum hadde vi 18 bulgarske danser. Andre emner var musikk og etnografi.
Det er naturlig å spørre hvordan det gikk med språket. Jeg var i et 100% bulgarsk miljø og måtte henge med
så godt jeg kunne. På forhånd hadde jeg et lite kveldskurs i russisk, og så hadde jeg besøkt landet som
stipendiat innen kulturavtalen noen år før. Jeg hadde ei lærebok for engelsktalende utlendinger og arbeidet
hver kveld så godt jeg kunne. Og så var det rik mulighet for praktisering. Men rollen som formidler klarer
ikke den som bare kjenner sitt eget språk! Verst var det med vitser: de skulle stadig fortelle gode historier,men
jeg oppfattet selvsagt ikke poenget. Vitser er noe av det mest særegne i en språkkultur, blant annet på grunn
av ordspill og dobbel betydning. – Kontakten med sør-slavisk språk har ført til en sterk interesse for allmenn
lingvistikk. At bulgarsk (i motsetning til andre slaviske språk) og norsk har så meget felles strukturelt sett var
en stor overraskelse.
Vi spiste i ei kantine ved en barneskole i nærheten. Mine bulgarske medstudenter klaget ofte på maten, men
det falt meg ikke inn. Tross alt var jeg gjest, og var langt fra bortskjemt i matveien etter fem krigsår i
Oslo.
Jeg fikk problemer med et kne, og havnet på et medisinsk senter, der det ble snakk om en meniskoperasjon.
Jeg var svært lite lysten på å gå gjennom slik behandling, og havnet i stedet hos fysioterapeut. Den medisinske
klinikken var spartansk, mens fysioterapien var svært godt utbygd, sikkert på grunn av ambisjonene innen
internasjonal idrett. Jeg ble kurert, – i alle fall nok til å gjennomføre skolen.
Per definisjon eksisterte ikke arbeidsløshet. Folk ble satt i arbeid, om ikke annet så med å feie gatene og stelle
blomster i parker og sentrale byområder. En kunne ane at mange av dem var sigøynere. Mørk hudfarge ble
det sett ned på, men det virket som om myndighetene forsøkte å integrere
dem. Det er ikke uten bakgrunn at vi i Kostana synger ”Tvoje litse belo, Sano, sneg je na planine”, hvor ansiktet
hennes blir sammenlikna med snøen på fjellet.
En butikk var ikke merket av innehaverens navn, men med hva de handlet med, logisk nok. En grønthandel
var markert med “ZELENCUTSI I PLODOVI” – kort og godt grønnsaker og frukt. Og i varehusene var det
gjerne en sort vaskepulver i stedet for 20 hos oss, mer eller mindre like. Jeg syntes dette var meget logisk. Til
gjengjeld fikk man høre at anonymiteten og bortfall av personlig vinning førte til dårlig service. Kanskje. Men
i hver butikk var det ei lita bok, som en kunne føre inn klager i. (Om dette ble fulgt opp, vet jeg ikke).
Jeg oppdaget etter hvert at det var ulike skoler og oppfatninger innen dansen. Jeg var så heldig å bli kjent med
Raina Katzarova, the Grand old lady i bulgarsk etnomusikk og dans, knyttet til Vitenskapsakademiet,
dessuten hennes etterfølger Anna Ilieva. De samlet materiale rundt om i Bulgaria og var opptatt av å levere
dette til nye generasjoner, ikke for framføring, men som samværsform, slik all ekte dans har vært i vår
kulturkrets. En tredje retning var knyttet til lærestedene for ”fysisk fostring”– altså gymnastikklærere. Alle
disse retningene hadde statsstøtte. Allikevel var nok filosofien bak Plovdiv-skolen den som dominerte, med
den fryktede Anna Trichkova som toppleder i Sofia. Dansen skulle være med på å skape en bulgarsk identitet,
og dessuten sørge for anerkjenning av folkelig kultur. Det fantes nok noen hundre amatørgrupper i Bulgaria
med treningsrom, koreograf og musiker, alle med siktemålet å bli representative og dermed få en sjanse til
utenlandstur. Etter 1989 er hundrevis av koreografer med slik bakgrunn arbeidsledige og forsøker å komme
seg til bl.a. Skandinavia som instruktører.
Jeg reiste rundt så mye jeg kunne. Jeg besøkte selvsagt landsbyen Malomir i Jambolsko, Trakia, hjemstedet til
Kristio og Donka, og bodde hos ”baba Mina og djado Todor”, dessuten Slavianovo i Haskovsko. Landsbyene
var etter min mening det mest vellykte i 70-tallets Bulgaria. Folk bodde i egne hus med en tomt på noen få
dekar, der de dyrket grønnsaker og frukt, og hadde noen få husdyr. De hadde fått innlagt vann, elektrisitet, og
fikk ulike tjenester som skoler, helsestasjon og bussforbindelse til nærmeste by. En sauegjeter kom hver
morgen og tok dyr fra mange familier til beite. Landsbyen hadde sitt kollektivbruk med ansatte og en stor
maskinpark.
I landsbyene opplevde jeg spesielle trekk ved bulgarsk kultur. Det er en skam å havne på gamlehjem. Det er
en soleklar oppgave for de unge å ta seg av de eldre. For alle slektskapsforhold er det egne navn. Det er derfor
fire ulike navn for onkler o.s.v. Når noen dør, møtes slekta ved graven på faste dager etterpå. Denne nære
kontakten innen familien merker man også hva gjelder venner. Det er ikke grenser for hva de gjør når
vennskap er opprettet.
Det var på to områder jeg opplevde Bulgaria som foregangsland:i sosialpolitikk og innenfor kulturen.
Barnehager var et selvsagt tilbud. Og på store jernbanestasjoner fantes det hvilerom for mødre som
reiste med småbarn. Kulturtilbudet var stort, for eksempel med hensyn til teatre i Sofia. Det ble trykt tallrike
bøker innen mine områder, slik som musikk,etnografi, byggekunst, dans, språk o.s.v. Noen byer, slik som
Melnik, Bansko og Koprivstitsa hadde blitt erklært som museumsbyer, og kan kanskje anses som paralleller til
Røros.
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Det lyktes meg å få mine to lærere Doièinov og Botu›arov til Trondheim for å gi kurs arrangert av TIFK. Et
resultat av kurset var at Eva Beck ble invitert til skolen i Plovdiv. Også to svensker har deltatt.
Det var selvsagt mange ting som ikke ble tolerert. Som ungdom skulle du nok ikke gå i kirke, men samtidig
opplevde jeg et svært nært forhold mellom den vanlige bulgarer og klostrene. De hadde en ærerik fortid som
bærere av gammel kultur gjennom hundreårene med tyrkisk styre. Åpen kritikk av styret ville nok ikke bli
tålt. Men forfattere hadde stor frihet på 60- og 70-tallet.
Påfallende var det at jeg aldri så fulle mennesker, tiggere, eller personer med store handicap. De må nok ha
blitt ”tatt vare på” og puttet inn i institusjoner. Jeg oppfatter den nye åpenheten rundt ”avvik” som noe av
det mest positive ved mitt eget land.
Etter 1989 er svært mye endret i Bulgaria. Noen av dem som satt sentralt klarte å tilrane seg statseiendom
og sitter i dag med stor formue. Arbeidsløsheten er stor, og mange, slik som pensjonister, er blitt svært fattige.
Mye av kulturlivet og de sosiale tilbudene er forfalt. De har fått et nytt ord: dalavera for hva vi kan kalle
tuskhandel, en form for lyssky virksomhet.
Jeg kan kanskje tilføye at politiets overvåkningstjeneste tidlig (alt i McCarthy-tiden) oppfattet meg som en
mistenkelig person. I hele 30 år fra 1983 ble jeg overvåket, noe jeg har funnet ut av ”mappa mi”, som jeg fikk
utlevert for et par år siden. Tida 1972-77 mangler, hvorfor? Det er godt at det i dag er større åpenhet, i alle
fall om tida fram til 80-tallet.
Jeg skulle ønske at folkedanserne i Norden ville oppdage det egentlige Bulgaria, som er noe mer enn bare
dansetrinn!

.............OG MED DETTE ØNSKET OG DENNE FLOTTE, INTERESSANTE ARTIKKELEN
SETTER VI STREK FOR BULGARIA-DELEN AV DENNE GAIDAUTGAVEN.
Tusen takk til alle som har bidratt med stoff!!!

-------- og så over til høst-turneen, som blir med rumenske danser:
Går ut fra at de fleste klubbene har fått tilsendt informasjon om kurset, men for ordens skyld tar vi med
info her også.

KURS I RUMENSKE DANSER
I perioden 11.oktober – 2.november kan IFIN tilby klubbene kurs i Rumensk folkedans med Marian State
som instruktør.
Marian State var instruktør på sommerkurset hos Panayiotis Mavropoulus sommeren 2002 og vi var en
gjeng nordmenn som gjerne ville lære mer av ham. Han er en meget dyktig danser og en dyktig instruktør.
Marian var som sagt i Hellas i fjor, og han instruerte også i Japan. Det er lenge siden vi har hatt en
Rumensk instruktør og håper at dette vil falle i smak.

Marian State
Marian State er instruktør, koreograf og oppvisningsdanser. I tillegg underviser han tradisjoner og rumensk
folkedans på videregående skole.
Han begynte med rumensk folkedans da han var 8 år i Ansamblului Folcloric Hora. Siden har han vært
medlem av gruppa Ansamblului Folcloric ”Balada Dunarii” og nå sist ”Baraganul”. Sistnevnte gruppe er en
profesjonell dansegruppe som han nå er koreograf for. Han er også koreograf for en barnegruppe som
heter ”Ghiocelul” og en folkedansgruppe ”Jienii” som spesialiserer seg på skikker og tradisjoner.
Marian har deltatt med de folkedansgruppene han leder på en rekke nasjonale og internasjonale
folkedansfestivaler hvor de har vunnet mange forskjellige diplomer og priser.
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Dere som har internett kan besøke:
http://www.balkanfolk.com/catalogue_GHIOCELUL
Folklore_Ensemble,_Calarasi

De forskjellige folkedansgruppene han instruerer skal også delta på forskjellige internasjonale festivaler i år
bl.a. i Tyrkia, Frankrike og USA.
Marian har eksamen fra Folkedans Akademiet (Academiei de Dans Folcloric) ledet av Theodor Vasilescu og
Marin Barbu. Han er medlem av Den Rumenske Folkedans Koreograf Forbund. Han kan danser fra de
forskjellige landsdelene i Romania (Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat,Transilvania) samt folkedanser utøvd
av minoriteter i Romania.
PÅMELDING:
INSTRUKTØR: Marian State FOLKEDANS FRA: Romania PERIODE: 11. oktober – 2. november 03
SVARFRIST SENEST: 15. mai 2003
Ja, vi
Ja, vi
Ja, vi
Ja, vi

vil
vil
vil
vil

ha
ha
ha
ha

dansekurs med: Marian State
ett kveldskurs, 4 timer
2 kvelder etter hverandre, min. 7 timer
helgekurs, 10 timer

Klubbens navn /sted:................................................................................................................................................
Kontaktperson:..........................................................................................................................................................
Navn: ............................................................................................................................................................
Adr. (priv):....................................................................................................................................................
Tlf. priv.:.....................................
tlf.arb.:.....................................
Fax:
.....................................
E-mail:.....................................
Hvilken dag / dager i uken passer best for klubben din å arrangere kurs?
Strek under dagen(e) som passer!
Man. Tirs.
Ons.
Tors. Fre.
Lør. Søn.
1.prioritet. Ønske om kursdato(er):..........................................................................
2,prioritet. Ønske om kursdato(er):..........................................................................
3.prioritet. Ønske om kursdato(er):..........................................................................
Når vi har fått inn klubbenes ønsker må vi se på rekkefølgen, tettheten i ønskene (evt. må turnéperioden
komprimeres) og økonomien (timeprisen).
Kontaktpersonene kontaktes (pr. telefon eller mail) fortest mulig etter svarfrist for å tilpasse ønskene best
mulig.
SVAR FORTEST MULIG TIL TURNEANSVARLIG:
Navn:
Sidsel Torstensen
Adr.:
Briskevn. 27, 1712 Grålum
Tlf. priv.:
69 14 15 71
Evt.
E-mail: solfrid.watsend@bravida.no
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DANSEFORESTILLING I HØNEFOSS

Kaval i Hønefoss har arrangert tilstelning i Hønefoss Kino for en tid tilbake. Fra dette evenementet
har vi fått tilsendt bilder, samt et utklipp fra Ringerikes Blad. Denne artikkelen er scannet inn fra et
word-dokument, og kvaliteten ble derfor ikke så god. Bildene og litt “grumsete”, men vi håper i
alle fall at det er mulig å få et inntrykk av opplegget.
Nedenfor følger en liten billedkavalkade fra
forestillingen:
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Vet du ikke hva du skal gjøre i ferien??
Kanskje en Hellas-tur frister?
Danseseminar i Stavros,Thessaloniki, Hellas
17. - 27. august.
På dette danseseminaret vil det bli undervist i sang
og danser fra ulike regioner. Det vil også bli
presentert kostymer fra de ulike områdene.
Det vil bli undervist 4-5 timer pr. dag, gjerne til
levende musikk.
Om kveldene blir det turer til nærliggende landsbyer
med dans og mat, samt diverse sight-seeingsturer,
med innlagt besøk på en pontisk festival. Og
selvfølgelig er der bademuligheter!!
På Lillehammer er det et par stykker som planlegger
å reise, og dersom du er interessert i å være med,
kan du ta kontakt med Susanne Pihl, som har flere
opplysninger:
Susanne Pihl, Huusehagen 4C, 2600 Lillehammer
Tlf. 61 25 75 64
E-mail: suspih@frisurf.no

Før de-f estivalen2003
3. - 6. juli
(Vi sakser fra festivalens nettsider:)

“Europeiske stemmer
er valt som tema for årets festival, og med artistar frå meir enn 15 europeiske land får vi til fulle presentert
det musikalske mangfaldet som finst i Europa. Her blir det både tradisjonell folkemusikk, musikalske uttrykk
som ligg i grenseland til andre sjangrar og musikk skapt i ein smeltedigel av mange stilar og tradisjonar. At
europeisk musikk står i sentrum på denne festivalen, er ein direkte følgje av at European Broadcasting Union
har valgt festivalen i Førde som vertskap for sin 24. EBU-festival for folkemusikk. EBU-programmet byr
mellom anna på forfriskande felemusikk med Norges nye folkemusikkstjerner Majorstuen, spansk-arabiske
tradisjonar med Aljub, gamle balladar frå Ukraina med Vasyl Nechepa, Balkanrytmar med Duo Rapsozii
Botosanilor frå Romania, Brina & String.si frå Slovenia og Marusic IsTrio frå Kroatia. Frå Polen kjem unge og
svingande Swoja Droga og frå Belgia kjem ”partybandet” Jaune Toujours. I tillegg står artistar frå Danmark,
Sverige, Finland, Russland, Tsjekkia, Kvite-Russland, Tyskland og Latvia på EBU-programmet. Mange av dei
opptrer også ved andre høve under festivalen i eit program som er meir innhaldsrikt enn nokon gong!”
Det blir mange ulike kurs å velge mellom, så det skulle være noe for en hver smak:
• Kompetanseutviklingskurs for lærerer - med Steinar Ofsdal.
• Tangokurs - nybegynnere og viderekomne • Rumenske danser • Skotsk / shetlandsk felespill
• Keltisk sang • Lær deg ein springar! • Hallingdans med snert
• Med toneskrinet til Siraland – musikkverksteder for barn
Mer info får du på www.fordefestival.no
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Også i år blir det danseseminar i Hellas med Panayotis, fristen var 1. april, men vi tar det med likevel.

INTERNATIONAL DANCE WORKSHOP
GREEK and SERBIAN dances
Mount.PELION:Village HOREFTO
28 JUNE - 07 JULY 2003
The Balkan area is considered one of the richest in terms of cultural heritage and tradition. For many years these
traditions have been preserved within the region's narrow borders by the strong will of the Balkan people. My own
desire for cultural exchange led me to organize "Greek-Bulgarian Dance Seminar" in 2001 and "Greek-Romanian Dance
Seminar" in 2002.
To continue these efforts, I am now pleased to announce this year's workshop: "Greek and Serbian Dances".
This year's workshop takes place in Horefto - a beautiful village by the slopes of Mount Pelion in Volos (central Greece)
It is located next to the sea and the seaport village of Zagora, which is about 8 km from Mount Pelion itself.
A gorgeous place for relaxing, dancing, swimming or trekking. But most of all …a place to have fun!
It is easy to get there via the Thessaloniki, Skiathos or Athens airports.
We will be dancing under the trees in the yard of a traditional house, only 200 m from the sea!
There will be a performance of dances from :
-Greece by Panayiotis Mavropoulos (various dances)
-Serbia (specialist in Serbian dances)
-Musicians from Greece and Serbia
Price 650 Euro including :
-Accommodation : Double room with shared bathroom in a hotel or house.
(some triple rooms available with a kitchenette, given on a first-come, first serve basis)
Homemade breakfast and dinner for 9 days.
-Instruction : 9:30-10:30 Lecture (Information about the areas we will study)
17:30-20:30 Dance course
Last course on the Sunday evening, July 6th.
-Other activities :
Visit To Zagora and dance with the local people in the main square
of the village.
To Pouri (a real "balcony to the Aegean sea" picturesque village)
where we shall dine and dance.
By boat to a small bay and have barbeque and dance evening
Live Music most nights
PANAYIOTIS MAVROPOULOS
Seminar organizer since 1994
Dance Instructor-Musician
"Dora Stratou Theatre"

En liten gresk stemning som illustrasjon

To register, please fill in the form and return it together with a cheque for 150 Euro -if Eurocheque make sure it has
the cheque number and your signature on the back - by 1st of April 2003 to :
PANAYIOTIS MAVROPOULOS
PARNASSOU 14
GR-17 456 ALIMOS - GREECE
Tel-Fax : +30-210 98 20 808 - Mobile: +30-944 324 798 (in January 2003 becomes:+30-6-944 324 798)
e-mail:panmavro@otenet.gr
Name :. ------------------------------------------------------------------------------------------Address : ----------------------------------------------------------------------------------------Tel - Fax : ---------------------------------------------------------------------------------------E-Mail : ------------------------------------------------------------------------------------------I wish to attend the workshop in Horefto and enclose registration fee for 150 Euro
I understand that this deposit is non-refundable should I decide to cancel ,unless I find a replacement.
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Vår-bullleteng fra IFIN-kasserer.
Solen skinner og april tar grepet om våren i vårt langstrakte land. Når dette leses er
det nesten sommer. Så fort flyr tiden og vi med den. Det er ikke lenge siden jeg tok
fatt på de første kasserer oppgavene i IFIN, men det er nå mer enn ett år siden! Altså
er det bare ”noen måneder” til det er årsmøte igjen! Som jeg skrev i brevet som
kom med kontingentgiroen i fjor, leter jeg med lys og lykte etter alle tilgjengelige
midler.
I høst-Gaida skrev jeg om IFIN-styrets arbeid; at handlingsplan og budsjett bygger på
kommunikasjon, informasjon og oppdatering. Det er gjennom gjensidig forståelse vi
drar lasset i samme retning! Derfor vil jeg stadig komme med innblikk i mitt
virkeområde for at medlemmene best mulig skal kunne vurdere konsekvensene av de beslutningene som tas på
framtidige årsmøter.
I løpet av tiden siden årsmøtet i fjor, har styret hatt tre styremøter, ett 12-13/4-02 i Oslo, ett 20-22/9-02 i Bergen og
ett 24-26/1-03 i Larvik. Dere skal vite at vi er forsiktige med pengene, og holder møtene hjemme hos hverandre slik at
kost og losji blir lavest mulig, og vi tilstreber lave reisekostnader.
Men det blir nødvendigvis litt reising, med leder-Désirée i Oslo, sekretær-Noor på Notodden, UK-leder-Susanne på
Lillehammer (fra høst’02; før det: Kåre i Bergen), Gaidareaktør-Eldbjørg i Bergen og kasserer-Marianne i Larvik. Den
optimale reisingen for dette styret er for øvrig at Marianne som reiser honnør, reiser, Désirée som har frireise i NSB,
reiser med tog og at bare Eldbjørg flyr, slik at møtet holdes på Lillehammer eller Notodden! Ja, slik funderer IFINkasserer’n!
2002-budsjettet for styremøter var på kr 6000,- og for 2003 er det på kr 8000,-. Men holder dette, tror dere? For det
første ble møteutgifter fra året før først gjort opp i 2002 med hele 4928 kr! Da var det i grunnen bare 1172 kr igjen å
holde møtevirksomhet for i fjor! De to styremøtene som ble holdt kostet hhv. kr 4215,- og kr 4336,- . Det første
styremøtet, i Oslo, inkluderte to flybill. t/r Bergen til nesten kr 2000,- pr stk. Det var ett forfall, altså tre tilreisende. Det
andre styremøtet, i Bergen, inkluderte 4 flybill. til ca kr 700,- pr stk + 1 losji på vandrehjem. Dette møtet ble det kr 200,i egenandel på. Styremøtet ble kombinert med deltakelse i Aide Igra sitt jubileum og alle betalinger her betalte den
enkelte selv.
Også styremøtet i januar ’03 ble kombinert med deltakelse på et arrangement i en loklal klubb, nemlig den sagnomsuste
Årsfesten til Sandefjord IFK. Det er veldig fint å kunne kombinere styremøtet med å få kontakt med medlemmene på
denne måten. Og dette styret har som prinsipp at slike kostnader bæres av den enkelte. Denne gangen var alle innlosjert
hos meg, og prislappen på møtet kom på kr 3079,- inklusiv en flyreise til kr 1404,- t/r Bergen-Sandefjord. Diettutgiftene
for hele helgen kom på kr 87,20 pr snute. Stort rimeligere enn dette kan vi nesten ikke få det til om vi da ikke skal
møtes. Det er også en mulighet. Det forrige styret avholdt også ett og annet telefonmøte. I denne moderne tid
kommuniserer vi i styret også godt via e-post, og det er en veldig nyttig og veldig billig måte å holde kontakten på. I løpet
av fjoråret har alle i styret fått internett. Det reduserer telefon- og portoutgifter.
Alle disse tallene kan gjøres om i betalende medlemmer. Kr 60,- i året betaler hvert klubbmedlem for å drifte IFIN’s
virksomhet. Enkeltmedlem/støttemedlem betaler kr 100,- . Nesten 1,5 klubbmedlemmer betalte det ett styremedlem
spiste på styremøtehelgen i januar! 51,3 klubbmedlemmer betalte reisene til januarmøtet! 72 klubbmedlemmer betalte
reisa til styremøtet i Bergen i september’02 og 70 klubb-medlemmer betalte reisa til Oslo i april’02.
Medlemskontingenten fra 82 klubbmedlemmer i 2002 gikk med til å dekke reiser til styremøtet for året før (2001).Til
sammen har 224 klubbmedlemskontingenter i 2002 gått til styremøteutgiftene. Da er det ca 500 klubbmedlemmer og
28 enkelt(støtte)medlemmer, tilsvarende ca 33 000 kr, som skal bære resten av driften. Bare årsmøtet alene i 2002 kostet
kr 36000,-!, dobbelt så mye som budsjettert med.
Hvordan kan det gå til at tallene spriker så kolossalt? Nå forstår dere vel hvorfor jeg terper på kommunikasjon,
informasjon og oppdatering! Det er ikke IFIN’s primære oppgave å holde møter, men reiser tar uvegerlig en stor del av
IFIN sine sårt tiltrengte midler. Det må være midler i driften til driftens egentlige oppgaver; forestå kursing, opplæring
og produsere Gaida. For ett år siden opplevde jeg at kassa var tom da turnéen skulle starte! Før jeg kunne betale ut
turnéforskudd måtte jeg få kontingent inn! Det holdt med et skrik! Nå har økonomien stabilisert seg noe, men årets
turnéarrangør mente han skulle la være å be meg om turnéforskudd ved å be om forhåndsbetaling fra klubbene, og det
har gått bra. Men i prinsippet skal IFIN ha økonomi til å initiere turnéer! Bli nå ikke forundret om det til Årsmøtet 2004
kommer forslag fra styret om å øke kontingenten!

Støttemedlemmer ønskes!
IFIN søker etter støttemedlemmer.
Du får Papir-Gaida tilsendt, og du kan delta på
kurs i IFIN regi
Spør noen du kjenner!
Støttemedlemskapet koster kr 100,- pr år
Betales til IFIN’s konto 7878.06.42806
v/kasserer M.E.Larsen,
Grevev. 60, N-3269 Larvik, Norge.
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M I N N E O R D C I G A D E S P OTOV I C
Av Ben Koopmanchap

Ciga Despotovic died on 17th May 2002. He was one of the most well-known
interpreters of the folkdances of former Yugoslavia.
Miodrag “Ciga“ Despotovic was born in Belgrade on 29th June 1929 as the
youngest child in the family from Ivan and Katarina. He had two older sisters and
one older brother, Ilija who is still alive today (age 89).
Ciga’s father, Ivan comes from a wealthy family in Macedonia.They made their fortune with sheep trading in
the surroundings of Nikjivorivo in the Mavrovo district and lived a prosperous life.
His father Ivan used to be called “Grov” Ivan (Count Ivan) by the locals, with reference to their wealth. In
Macedonia Ciga went to school for one year. During his childhood Ciga was infected with children’s cholera.
He recovered in an amazing way; the elderly village women took him into the mountains and were able to
cure his illness purely with herbal medications.
Although Ciga spent most of his childhood in Belgrade he still must have been influenced by Macedonia and
the Macedonian culture quite a lot. His father Ivan was a very good singer and dancer. Later on Ciga and Ivon
would create “Ivanovo Oro” as a tribute to his father’s dancing skills.
After the first World War the family went to Belgrade.
Ciga attended the School for Diplomatic Studies, but by then he already discovered his love for dancing.
Around 1948 the Yugoslav State Ensemble “KOLO” was established and Ciga was one of the first dancers to
be invited to join the ensemble. By then Ciga was a well trained dancer, with skills in Classical Ballet also.
He had an exceptional ability to make very high and impressive jumps, this was one of the reasons he was a
solo performer in a ballet based on Vivaldi’s “The four seasons”.
For 18 years he was a solo dancer in the Yugoslav State Ensemble “KOLO”. When he was drafted for the
Army he also performed in the Army ensemble. During his “KOLO” years he received his nickname “Ciga”,
because of his outstanding performance of Gypsy dances (the name is derived from the word “Cigani”,
meaning Gypsy and the dance Ciganska Igra, a duet that Ciga performed with remarkable flair).
Probably also his flamboyant way of life attributed to this nickname.
With the “KOLO” ensemble he travelled all over the world, actually “KOLO” was the first Yugoslav ensemble
to perform abroad. In these days not many people were aware of folkdances of other cultures. Wherever
they had performances the audiences were totally overwhelmed by the powerful dances, the beautiful
choreographies, the excellent and temperamentful dancers and the exotic music.
Kolo was one of the first ensembles that understood the power of the stage. Olga Skovran (the artistic
leader) had a good sense for theatre.They had an orchestra with well trained musicians, authentic costumes
and an artistically balanced program. Of course they had the large ensemble pieces, but also dances that were
exclusively for the male or female dancers or duets.
Ciga, being a highly respected solo dancer, probably developed most of his flamboyant personality during
these years. He met with lots of people in many different countries and he knew his strength, but also his
weaknesses.
During 7 years he also was the artistic director and choreographer for
the ensemble “Gradimir Mihajlovic” in Belgrade and he created many
choreographies for various other ensembles also. In 1956 the ensemble
“KOLO” had their first performances in The Netherlands. They also
performed in The Hague for the Dutch Queen Juliana and the
Princesses. Ciga – being the eminent solo dancer – was chosen to
present Her Majesty a rose.
Ciga was probably a bit confused by all the well dressed Royals present,
so at first he walked pass the Queen. Only when others pointed out
the Queen to him, he presented the rose with his famous smile.
Pictures of this event were published in national newspapers.
Ivon Eschweiler had graduated at the Scapino Dance Academy in
Amsterdam and went together with her friend Tonny van Breda in 1962
to Yugoslavia to research the dances from the various regions in
Yugoslavia.
They were two young girls that were the first people from The
Netherlands that went to Yugoslavia to study this material. At first they
went to Slovenia.
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In January 1963 they arrived in Belgrade and they came to meet the ensemble “KOLO” and their solo
performer Ciga.
Ciga was really excited about them and he took them all over the country to show them the interesting places.
At Ciga’s funeral Tonny spoke about this period with much enthusiasm, she said that Ciga’s car was always full
with people and he never got tired to drive them around and to introduce them to lots of people.
She also mentioned the other sides of his personality, sometimes he could drive people crazy, for instance by
not showing up at an appointment. However he had made this behavior almost into an art form. No matter
what he did, it was almost impossible to get angry with him for these sort of things. Sometimes you felt really
angry . . . he would look at you . . . . say something nice . . . and all the anger would disappear. This kind of
natural charm was almost like a secret weapon.
Ciga really loved to learn them everything there was to learn about the culture in former Yugoslavia. Later on
Ivon would even join the ensemble as the only foreign dancer to ever have danced in “KOLO”. When Ivon
and Tonny returned to The Netherlands, they started teaching in folkdance, making use of all the knowledge
that they had gathered in Yugoslavia.
In the summer of 1963 the ensemble “KOLO” arrived in The Netherlands for the second time.The same year
Ciga was invited to teach a Christmas seminar in The Netherlands for the Dutch Folkdance Association
“NEVO”. During the seminar Ivon took care of translating all the information about the dances.
In September 1964 Ciga and Ivon married in Amsterdam.This was
a remarkable event too and it was widely covered in national
newspapers.
In these days the folklore scene was relatively small and soon the
word spread about a fantastic teacher that had arrived in Holland.
With his charm and a few word of Dutch language, a limited
knowledge of English, his enthusiasm and his wonderful dancing
skills, it didn’t take him long to win the hearts of many Dutch
people.
Ivon and Ciga became well-known authorities on the folkdances of
Yugoslavia. They were two totally different personalities and this
was one of the reasons for their success.
Ciga, with his unique approach to life, and Ivon with her analytical
skills and didactic knowledge, formed a wonderful duo.
Later on Ivon would focus more on her teaching at the various
Dance Academy’s, whereas Ciga concentrated more on the
amateur dancers.
In these days it was common to work with large open-reel tape
recorders and it was not common that students at the seminars
could buy the music to the dances. In 1972, Ciga and Ivon were one
of the first teachers to produce their own records, so that people
could buy the music to the dances they learned. For this they
choose recordings of the finest musicians in Yugoslavia. Their
program was a mixture of authentic dances and dances that either
Ciga, Ivon or the two of them together choreographed to the music.
This was a novelty too, they recognized the need for dances that would be suitable for teaching purposes. So
they often took authentic patterns, sometimes added some new patterns and thus created dances that were
very well suited for the amateur and professional folk dancer.The program had relatively easy dances that were
fun to do, beautiful dances that really touched your heart and highly complex dances that were a great
challenge to even the most advanced folk dancers. They also made small books with dance descriptions, so
that people had a reference in case they had forgotten certain aspects.
Over the years they produced four records, plus a fifth unofficial record (the “white” one). In more recent
years they also produced two CD’s with a collection of the most
popular dances.The first CD “Born of Love” was dedicated to their
daughter Dorinda (1968 – 1996).
This approach with the records and descriptions was probably one
of the reasons that the dances became so popular. Even today I
dare to say that almost all over the world where people are
involved in folkdance there’s a big chance that at least one of their
dances is still taught.
Ciga was a very energetic person, always restless and full of ideas
and plans for the future. He was always engaged with the question
of what he could do to promote the Yugoslav dances even further.
Together with Ivon he formed a dance ensemble named “ORO”
(later on this would be changed in “KOLO”). This ensemble
performed both in The Netherlands and abroad.
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Ciga enjoying the music and inspiring a young
musician in Belgrade, Christmas 2001
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Ciga and Ivon created (either individually or together) many choreographies, some of them are still
performed today with various ensembles.
For over 20 years they also organized dance-study holidays to
Serbia, Croatia, Slovenia, Macedonia, Bulgaria and Greece, so
that the participants could meet the authentic folklore of these
countries.
In 1979 Ciga organized the first “Balkan Festival” on the isle of
Vlieland in The Netherlands. During three days participants
could dwell in a fantastic event with many excellent Balkan
dance-teachers and live music. Later on the festival was also
organized in Belgium (Brugge) with over 600 participants. In
recent years this event takes place annually in the town of
Zetten, still based on the original formula that Ciga introduced.
Ciga and Ivon have been teaching all over the world, both
individually and together. Ciga was invited to Norway also and
he was pleasantly surprised by the enthusiasm of the dancers.
A Norwegian delegation also visited the Balkan festival and all
this eventually lead to the establishment of the Oslo based
ensemble “KOLO”.
Ciga dancing and surprising everybody with his energetic On various occasions Ciga would travel to Oslo to train them
performance, Belgrade 2001
and introduce new choreographies. Over the years other
teachers followed in Ciga’s footsteps such as his best pupils Paja Milc and Ben Koopmanschap (whom he often
referred to as his “dance-son” and “dance-grandson”).
When Ben moved to Norway to dance with the Collage Dance Company, he was happy to be able to train
the Oslo “KOLO” ensemble on a more regular basis.
During the Christmas holiday in December 2001 a group of close friends and folkdance enthusiasts went with
Ciga and Ivon to Belgrade. Ciga and his friends from the “OKUD Gradimir” ensemble organized this last study
trip. There were dance instructions from some of the most eminent choreographers and instructors, live
music every night and many parties.This was the last opportunity for Ciga to meet many, many old friends. It
was quite obvious that his friends were very happy that they had a last opportunity to sit down with Ciga
and share old memories. Ciga himself enjoyed it very, very much.Although it was difficult for him to talk, his
famous gestures and body language were quite sufficient to communicate all the necessary words.
Everybody was surprised when he even, during one of the parties, stood up and danced his famous “Op Sa
Sa”.
Ciga is gone now, but he has left the world an incredible heritage. Even in years to come, many people will
be able to close their eyes and picture him with his characteristic movements, his smile and his youthful
enthusiasm.

On his mourning card his motto was written:
“Gde se igra i peva, nema svadje !!”
(“Where there is dancing and singing, there is no fighting”)
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MEDLEMSLISTE
KLUBBENE:
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Bergen IFK

Boks 944, N-5808 Bergen

Mari + 47 55 25 68 69
mari.larum@isf.uib.no

Borg IFK

Wenche Danielsen, Soltoppen 9,
N-1719 Greåker

Bærum IFL

Mildrid Måkestad, Juterudvn. 25A,
1341 Slependen

Den glade bakfot
Ås-Drøbak IDK

Veronika Hove, Gylteveien 29
N-1440 Drøbak

Veronika + 47 64 93 23 23
grethe.sorensen@bibl.nlh.no

Eid IFK

Marianne R. Brokstad
Ørjavegen 3, N-6320 Isfjorden

Marianne + 47 71 22 57 14
xxxbgroensl@c2i.net

FG Kaval

Anne Nereng, Hov Allé 25,
N-3515 Hønefoss

Folkungagillet

v/Ulf Larsson, Bokhagsvägen 10,
S-589 43 Linköbing, Sverige

Grenland IFK

Tone Schulstok, Nensetvn. 34,3736 Skien

Tone + 47 35 59 75 02
malfrid.lille@telemark-f.kommune.no

Hamar IFK

Harald Strande, Utgårdsvei 5, 2340 Løten

+ 47 62 59 17 03
ande-lar@online.no

Harstad IFK

v/Inger Johnsen,Trondenesveien 55, 9404 Harstad

Kragerø IFK

v/Hilde Myhen, Postboks 44, N-3771 Kragerø

Kristiansand IFK

Viggo Engebretsen, Smiedalen 13B
N-4630 Kristiansand

Løven IFK

Liv Hoel Sandstad, Utsynveien 4
N-2006 Løvenstad

Lågen IFK

Anne Grethe Husum, Porfyrvn. 7,
N-2611 Lillehammer

Modum IFK

Jenny N. Müller, Heggenveien
N-3370 Vikersund

NIFS –
Nesodden IKF

v/Ellen Jakobsen
Linneaveien 26 A, N-1450 Nesoddtangen

Notodden IFK

v/Margrete Håkonsen, Lienveien 70
N-3678 Notodden

OIFK

v/Tove Ørbæk, Ullevålsv. 89,
N-0359 Oslo, tlf: 22 56 70 02

Rondane DL

Roy Båtstad, Kleberveien 22, 2670 Otta

Sandefjord IFK

Boks 242, N-3201 Sandefjord

Wenche + 47 69 14 18 79
irenefol@stolav.vgs.no
Mildrid + 47 67 54 65 46
jan.bergundhagen@skatteetaten.no

Anne + 47 32 12 04 86
as.nereng@freeway.no
Margareta + 46 13 10 39 28
ulf.mbox304@bredband.net

Inger + 47 77 06 39 87
anne.berit.austgard@c2i.net
Hilde + 47 35 98 26 83
+ 47 907 91 326
engebretsen.viggo@cham-group.com
Liv + 47 63 83 07 11

Anne Grethe + 47 61 25 14 41
husum@c2i.net
Jenny + 47 32 78 80 18 (p)
jennymul@online.no
Ellen +47 66 91 28 33
ellen.jakobsen@kredittilsynet.no
Margrete + 47-35 01 27 45
ab-lien@online.no/abl@grenlandoffshore.no
Åse Bakketun :+47 22 65 53 02
dag.augland@computas.no
Roy + 47 61 23 18 80
siriflaa@hotmail.com
Tone Horntveth +47-90 20 54 39
tonehorm@online.no
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Sirba IFK

c/o Kerstin Strandh, Skyttergatan 30
S-77 135 LUDVIKA, Sverige

Kerstin +46-24 01 79 98

Skjetten

Boks 128, N-2026 Skjetten

Ellen +47-63 87 68 02
birgil.lawton@hotmail.com / iewold@online.no

Stavanger IFK

Rune Foyn, Primstaven 32,
N-4046 Hafrsfjord

Rune +47-51 59 24 32
rfoyn@ppco.com

Stjørdal IFK

v/Wenche Krog, Heggelia 1a,
7500 Stjørdal

Trondheim IFK

Boks 2199, N-7412 Trondheim

Tønsberg og
Omegn IFK

Lise Bendtsen,Veståsveien 9,
3142 Vestskogen

Ørsta/Volda IFL

Anne-Guri Sylte, Røyslidvegen 32,
N-6100 Volda

Wenche +47 74 82 62 37

Tom Kristian +47-73 52 24 52
ro-sto@online.no
Lise +47-33 32 01 18
astrid@sysedata.no

Anne-Guri
+47 70 07 74 55

ENSEMBLER/DANSEGRUPPER:
NUR, Bosnisk
Folkedansgruppe

Konejordet 2, 1352 Kolsås

Kitka

Senteret for Folkedans, Kongensgt. 16,
N-0153 Oslo

Kolo

Dèsirée Jakobsen, Ljabrubakken 19,
N-1165 Oslo

Marie +47 67 13 17 05

Lee +47-22 11 43 95/+1 949 306 1729
leeotterholt@yahoo.com
Dèsirée +47-22 29 24 28
desiree.jakobsen@vegvesen.no

ORKESTRENE:
Balkalao

Kari Wennemo, Edv. Griegs allé 15 B,
N-0479 Oslo

Bulgarian Open

Tyrsvei 7, 7130 Brekstad

Ork

Bjørn Jacobsen, Åsgårdsstrandsvn. 298,
N-3153 Tolvsrød

Ulaband

Øyvind Larsen, Bugårdsbakken 5,
N-3208 Sandefjord

Kari+47-22 22 66 08
kari.ormerod@fhi.no
Erlend Eide + 47 45 44 38 26
Bjørn + 47-33 33 09 74

Øyvind +47 33 46 06 81
oyhei@online.no

HUSKELISTE FOR HØSTENS AKTIVITETER:
Fossnes: 8. - 11. august
Oppvisningsgruppetreff: Hamar 19. - 21. september
Høstturné med rumenske danser i oktober/november
Oppfølgingskurs for instrukturører
Det vil bli et oppfølgingskurs med Eivor en gang ut på høsten,
hovedsakelig for dem som var med sist, men med muligheter for andre,
dersom det er plass. Mer info kommer senere.
Deadline høst-Gaida: 10. oktober!!!

Utgiver: IFIN
adr. Désirée Jacobsen, Ljabrubakken 19, 1165 Oslo.
Hovedredaktør: Eldbjørg Morild
Gaida på internett. http/www.ifin.st
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