GJIROKASTËR 2015
Valle popullore shqiptare
Og kurs med folkedansinstruktør Genc Kastrati
Arrangementet
Tidlig på nyåret 2015 kom det
til de fleste internasjonale
folkedansklubber tilbud om
kurs i folkedanser fra diverse
land, deriblant ett fra
Nederland, fra Cees Hillebrand.
Tilbudet var kurs i albanske
folkedanser samtidig med en
albansk folklorefestival i byen
Gjirokastër, litt sør i Albania.
Folkedanskurset skulle ledes av
Genc Kastrati, ansatt ved
Operaen i Tirana. Det hele
skulle komme på 800 euro, men vi trengte bare å betale et depositum på 100 euro for å melde oss
på; resten kunne betales i kontanter ved ankomst, for det er dyrt å overføre penger. Arrangementet
skulle foregå fra 8. til 18. mai, med start og avslutning i Albanias hovedstad Tirana. Ville noen komme
før, eller være lenger, kunne Cees Hillebrand ordne med hotellopphold mot at vi betalte ham for
hotellrommene ved ankomst. Han ordnet også med at vi ble hentet med drosjer både ved ankomst
og avreise til flyplassen; det var inkludert i ‘pakkeprisen’, uansett når vi kom eller reiste. Tilbudet
inkluderte også lunsjutflukter til kjente steder i nærheten av Girokastër, og besøk i diverse museer,
samt overnattingstur til byen Berat med flott festning pluss etnografisk museum. Til tross for at ikke
alt bestandig gikk som planlagt, greide Cees å ordne opp med byens myndigheter, slik at vi ikke ble
vesentlig berørt. All honnør til Cees Hillebrand, han kan trygt anbefales som reiseoperatør.

Gjirokastër, fra internett:
Bosetningen der dagens by ligger, oppsto rundt et
citadell som ble påbegynt i siste halvdel av 1200tallet. Med utspring i denne militærutposten
vokste det i løpet av 1300- og 1400-tallet fram en
liten by. I 1419 ble byen erobret av osmanerne,
som gjorde den til regionalt administrasjonssenter.
Byen ble i 2005 innskrevet på UNESCOs
verdensarvliste, fordi den var et eksepsjonelt
vitnesbyrd om et langvarig og nesten forsvunnet
samfunn og livsstil, påvirket av den islamske kultur
og tradisjon fra den ottomanske perioden.
Citadellet - festningen med friluftsscenen.

Den tidligere presidenten Enver Hoxha og
forfatteren Ismail Kadaré ble født i Gjirokastër.

Folkedanskurset
Første kursdag med Genc Kastrati var 9. mai, i operaen i Tirana. Han har sin utdannelse fra dans i
albanske ensembler, men har også studert ‘historiske danser’ ved Akademiet for kunst og kultur i
Tirana – som også inkluderte folkemusikk og dans. Fra år 2010 har Genc Kastrati holdt kurs i albanske
folkedanser i Italia, Sveits, Sverige og Tyskland, og også selvfølgelig i Albania. Han er ansatt ved
operaen i Tirana. Der ventet han på oss med både kvinnelige og mannlige medhjelpere, det vil si
unge folk. Han var ikke så gammel selv heller, antakelig i 40-årene. Vi startet med danser til nydelig
‘Epirus-musikk’ – det er samme type folkemusikk i sør-Albania som i den nordlige kyststripen av
Hellas, Epirus. Andre danser ble også undervist til annen type musikk, som ble avspilt fra en CD. Genc
sa at vi i Gjirokastër skulle ha ‘levende’ musikk. Han ga et veldig bra inntrykk denne første dagen.
Samme dag gikk ferden videre med buss til Gjirokastër, der vi ble innlosjert i et koselig, lite hotell.
Dansekurset ble avholdt på plassen til en friluftsrestaurant, på en høyde med utsikt over hele
gamle-byen. Meningen var at vi skulle danse på en
scene som for anledningen var satt opp på et
stålrørstativ, til bruk for oss og for de gruppene
som senere skulle opptre på festivalen, hvis de
ønsket det. Tre musikere var på plass, samt noen
av danserne vi hadde møtt i Tirana, de fleste
menn, men også ei dame som het Helga. Hun kom
til å lede dansen her når Genc instruerte inne i
midten av ringen. Dansen startet også denne gang
til nydelig musikk fra sør-Albania.
Vårt orkester på friluftsrestauranten.

Dette gikk bra helt til vi skulle lære en dans der
alle skulle snurre rundt. På tre sider var scenen
omgitt av et slags gjerde, men ikke ved siden mot publikum - og det var det langt ned til bakken.
Resultat – alle trakk innover; vi var mange, og scenen ble for trang. Det samme hendte også med
andre danser. Da bestemte Genc at vi heller skulle danse nede på steinhellene på restauranten. Men
det førte til at noen av restaurantens gjester, og andre tilskuere, kom styrtende til og ville være med
på dansen! Genc lot dem være med til å begynne med, men han ville jo også undervise forskjellige
turer i dansene, så han forklarte at dette egentlig var et
kurs for utlendinger, men at de andre som hadde lyst til
å danse, kunne gå opp på scenen og danse. Noen av de
unge mennene fra Tirana ble med opp på scenen og
ledet dansen der. Slik fortsatte det hver dag med fine
danser til nydelig musikk, i strålende sol. Vi lærte i alt ni
fine danser til ganske forskjellig musikk, og i forskjellig
stil, fra ulike områder i Albania og Kosovo.
En dag kom Cees Hillebrand og fortalte at gruppen vår
var invitert til å danse på festivalscenen på
avslutningsdagen, hvis vi var villige til det. Han
oppfordret oss til å si ja, for det ville føre til ‘goodwill’
Vi og Genc (høyre) på festivalområdet.
for ham ved senere arrangement. Vi skulle få tre
minutter til disposisjon og få trene på den store scenen
der oppe om formiddagen siste dagen. Vi sa ja. Genc begynte da å lage en suite på av noen av
dansene. Musikerne ble også informert, for de skulle spille til.

Folklorefestivalen
Denne konkurransen mellom albanske folkloregrupper i inn- og utland hadde vært arrangert om
høsten noen ganger før, med ujevne mellomrom. Den siste var høsten 2009. Nå skulle den flyttes til
våren, og med jevne mellomrom; vi hørte rykter om hvert femte år, men sikre opplysninger ble ikke
gitt. Forestillingen var fastsatt til klokka 19 hver kveld og var gratis. Folk kunne komme før dette
tidspunktet for å ta plass på stoler satt ut foran scenen.
En halv time før ble det vist film fra forrige festival på to store skjermer på siden av friluftsscenen. Vi
ble anbefalt å komme minst en halv time før, for vi skulle ha reserverte plasser nær scenen, bak
plassene til særdeles viktige personer (VIP). Genc la ut ark påskrevet ‘reserved’ på våre stoler, men
arkene kunne lett blåse bort eller fjernes. De fleste kvelder blåste det så flaggene på festningen sto
rett ut, og selv om det om dagen var veldig varmt nede i byen der vi danset, var det iskaldt her oppe
om kvelden. Cees hadde advart oss før vi reiste hjemmefra, så vi hadde med varme klær. Under hele
festivalen var det damer i nydelige ballkjoler som annonserte, selv om vi satt i ulltøy og likevel frøs.
De fleste kvelder da vi kom opp til festivalområdet, var et moderne orkester på scenen i gang med å
øve; de skulle spille til dans etter forestillingen. Hver kveld ble det nemlig arrangert vanlig moderne
dans der oppe helt tilslutt. Dette orkesteret fjernet seg
før forestillingen begynte.

Det var ikke alltid at alt gikk som planlagt, noen kvelder
ventet vi både vel og lenge på at forestillingen skulle
begynne – en kveld var det statsministeren som hadde
bestemt seg for å komme, en annen kveld var det
landets president. De var tydeligvis så viktige personer
at de ikke kunne forventes å komme presis, men til den
tid som passet dem.
Men når festivalen først kom i gang, var den fantastisk.
Presentasjon av skikker.
Gruppene kom fra forskjellige områder innen Albania,
samt grupper av utflyttede albanere fra nabolandene
og andre utland, til og med ei stor gruppe fra USA. Alle gruppene måtte fremvise egne tradisjonelle
danser, musikk, skikker og sang, og hele festivalen var en konkurranse om å bli beste gruppe. All
annonsering foregikk imidlertid på albansk, så for oss var det ikke lett å følge med på hvor gruppene
kom fra.
En kveld da bare interne albanske grupper opptrådte, var det 13 grupper med polyfon sang! De fleste
med bare menn, noen med både kvinner og menn, og ei gruppe med bare kvinner. Den sistnevnte
lød ikke så fint som dem med menn; stemmene ble for spinkle. For oss som ikke skjønte noe av det
de sang, ble det litt ensformig, men som helhetsinntrykk var sangen utrolig flott.

På internett står litt forklaring om denne
typen sang: Det finnes noen forskjellige
typer, og den som kalles isopolyfon sang,
og som er typisk for albansk folkemusikk,
er inkludert på UNESCOs liste over
‘uhåndgripelig (eng. intangible) kulturarv’.

Siste dag, da det var premieutdeling,
hadde et stort moderne orkester okkupert
Polyfon-sangere.
det meste av scenen. Folkemusikere og –
dansere sto rundt scenen i bakgrunnen.
Det ble annonsert – på albansk - hvilke grupper som hadde vunnet i konkurransen. En representant
for hver av gruppene som vant kom opp på scenen og mottok prisen. Innimellom spilte det moderne
orkesteret, og ei like moderne dame sang. Så ble vår gruppe annonsert. Genc hadde fått drakter
sendt ned fra Tirana til denne dagen, og han måtte ha godt øyemål, for han hadde valgt ut drakter til
hver og en, og alle draktene passet. Under treningen tidligere på dagen hadde vi jo planlagt hvordan
vi skulle entre scenen: Helga skulle lede rekken og Genc skulle ‘styre’ bakerst; men på scenen var det
ikke plass nå! Folkemusikerne langs den ene siden stemte i med musikken, og fra motsatt side greide
Helga å lede gruppen forbi det nærmeste trommesettet ut til ytterkanten av scenen, der vi fortsatte
å danse på et meget smalt område. Tilslutt danset vi ned fra scenen via ei bratt trapp, til området
foran scenen der selve direktøren for festivalen satt, og tok henne og de nærmeste med i siste del av
dansen. Da spurte direktøren: Hvorfor danset dere ikke mer? Tilskuerne ga øredøvende applaus!
Turens avslutning
Siden ankomst og avreise var lagt til Tirana, dro vi
tilbake dit i buss. På veien tilbake reiste vi innom
gamlebyen i Kruja og besøkte dens flotte etnografiske
museum. Det hele ble avsluttet med en avskjedsmiddag
i Tirana med folkemusikk og dans, der Helga og Genc i
tillegg underholdt oss med flott folkedans.
Omtrent en måned senere fikk vi tilsendt en DVD hvor
folkedansere fra operaen i Tirana demonstrerte de
dansene vi hadde lært, med musikken til dansene, og
noen fotografier fra oppholdet. Dette ble et minnerikt
opphold i Albania, et land med meget hyggelige og
utrolig hjelpsomme mennesker.

Referat ved Kari Ormerod, OIFK

Genc og Helga.

