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Som "Flamenco-begynder " hvad enten det er som danser, guitarist eller
sanger, støder man før eller siden på en del udtryk og vendinger, som er
helt nye og fremmede, og som for den uindviede virker helt uforståelige.
Spanske ord, musikudtryk , sigøjner-slang fyger gennem luften. Efter et
stykke tid vil det måske gå op for een, at et udtryk som "Hold compásset"
intet har med spejdere eller sejlads at gøre, men har en eller anden
musikalsk mening. Efter man så har fået forklaret nogle ords betydning, kan
det selvfølgeligt være svært at huske dem. og især at huske hvad der nu
betød hvad.
For Jer er dette lille hæfte skrevet. Det giver sig ikke ud for at være en
stor og fyldestgørende gennemgang af alt, hvad der har med Flamenco at
gøre - dertil findes meget bedre og større værker, men forhåbentlig kan den
tjene som opslags- og huskebog, samt give den første lille indføring i
Flamencoens univers. En ganske kort beskrivelse af Flamencoens historie
og oprindelse er der også blevet plads til.
Er man efterhånden kommet lidt ind i flamencoen,
melder der sig ofte disse spørgsmål: "Hvor
kan man kommme til at høre mere musik,
deltage i kurser, møde andre "Flamencofreaks" osv.
Gennem adresse- og telefonlisten
bag i hæftet har jeg forsøgt at afhjælpe dette, så det vil være muligt,
at finde vej til foreninger, køb af
plader og flamencoudstyr mm.

God arbejdslyst
og fornøjelse
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El cante es un trueno
de penas y llanto
sólo en el cante yo alivio mis penas
y también mi quebranto

Flamencosangen er en torden
af smerte og gråd
kun i flamencosangen finder jeg lindring
for min smerte og sorg
Fra Jens Viggo Fjord´s
"Flamenco Poesi & passion
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Ordliste ( alfabetisk )
Aficionado : Tilhænger, fan
Aire :

Stemning, karakter ( Opr. Luft )

Alto :

Høj

Alzapua : Guitarteknik Rytmisk to- eller tredelt tommelfingeranslag med både op- og nedadgående bevægelse

Apagado : Guitarteknik Højrehåndsdæmpning af anslået akkord
A Palo Seco : Uden akkompagnement
Arpegio : Guitarteknik ( Opr. Harpeklang ) Betegnelse for forskellige højrehåndsfigurer med brudte akkorder som F.eks.:

Arriba : ( Por Arriba ) : Flamencoguitarspil med udgangspunkt i E-grebet
Bailaor, bailaora : Danser, danserinde
Bajo :

Bas, dyb

Caló :

Det spanske sigøjnersprog. Blanding af Spansk og Romani. ( s.d. )

Cantaor, cantaora : Sanger, sangerinde
Cante :

Sang

Castañuelos : Kastagnetter
Cijila, Capo D´astro : Redskab til forandring af guitarens tonehøjde

Forskellige typer cijilas
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Compás : Flamencomusikkens periodeenhed ( takt ). Typisk i 12 eller 8 grundslag inddelt i betoninger ( < ), som angiver compássets rytme. De forskellige stilarter (Palos) har sit eget compás, som kendetegner den
enkelte stilart.

Nogle eksempler på 12-slags-compàs med betoninger ( < ) til angivelse af rytmen:
Betoningerne skal kun opfattes som en grundrytme. Undervejs i musikken kan
betoningerne ændres, så andre rytmemønstre opstår. ( F.eks.: Escobillas i
Alegrias ) Også halve compàs forekommer.

<
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Alegrias :

2
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Alle 12-slags-compás kan faktisk udledes af de samme 12 betoninger, hvis man
blot starter compásset på forskellige steder. Eks.:

<

Soleares
<

<

<

<

<

Bulerias

<

<

<

6 7

8 9 10 11

q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q
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6 7

8

9 10 11 12 1 2 3
Siguiriyas

4 5

Palos ( Stilart) med 12 slag

Palos med 8 slag

Andre Palos

Cañtina
Alegrias
Bulerias
Soleares
Siguiriyas

Tangos
Tientos
Taranto ( Tarantas
er uden fast rytme)
Farruca
Rumba

Fandangos ( 6 slag )
Granaína ( 3-delt, men
uden fast rytme )
Malagueña
Sevillanas ( 3 eller 6 slag )
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Contratiempo : Dansetrin, klap eller anslag, som ligger midt i mellem musikkens
grundslag. Eks.:
1 og 2 og 3 og 4 og

1 og 2 og 3 og 4 og
Grundslag :

q q q q

Contratiempo :

q q q q

Copla :

Vers

Duende :

Inspiration, ånd, nerve, Flamencoens sjæl. ( opr. betydning: Nisse )

Entrada :

Indledning, begyndelse - danserens indgang.

Escobilla :

Passage i dansen ( F.eks. i Alegrias ) med meget Zapateado (s.d.)

Falseta :

Melodi-del af musikken, oftest guitarsolo. Veksler med Ritmo (s.d.)

Flamenco Puro : Den "rene autentiske" flamenco
Fuera de Compás : Ude af compás, tabt rytmen ( Uha, ikke så godt )
Fuerte, Palmas fuertes : Kraftigt smældende klap
Gitano :

Sigøjner

Golpe :

Guitarteknik , Slag på dækket under strengene med a-fingeren

Golpeador : Plastikplade på guitardækket til beskyttelse mod golpeslag
Grande :

Stor

Guitarrista : Guitarist
Guitarerro :

Guitarbygger

Jaleo :

Tilråb, opildnen, klap mm. Udføres af en "Jaleodor"
F.eks.: Olé, Ay, Qué pasa, Cómo baila mm.

Juerga :

Flamencofest

Ligado :

Guitarteknik, Legatospil, uden højrehåndsanslag.

Llamada :

Del af dansen, der markerer overgangen til et nyt stykke,
evt. i en ny rytme, nyt tempo. ( Opr. betydning = opkald )

Maestro :

Mester ( sanger, guitarist, danser )

Medio ( Por Medio ) : Flamencoguitarspil med udgangspunkt i A-grebet
Mudanzas :

Dansens stillestående positurer og armbevægelser

Palmas :

Håndklap

Palos :

Flamenco-stilarter. Kan groft opdeles i Jondo ( alvorlig, dyb )
og Chico ( Gladere, lysere ) samt Intermedio ( midt i mellem )
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Palos : ( Ikke alle er med her )
Sange af hvid oprindelse

Sange af Sigøjneroprindelse

Fandangos
Fandangos de Huelva
Rondenas
Petenera
Sevillanas
Fandango Grande
Rondena (kun guitar)
Tarrantas - Tarrantos
Tarrantos ( dans )

Cañtinas
Tangos
Chico Alegrias
Tanguillos
Romeras
Garrotin
Bulerias
Farruca
Tientos
Intermedio ( Som sang og/eller guitarspil )
Siguiriyas
Soleares
Jondo Tonás
Caña
Tientos (dans) Debla

Colombianas
Guajiras
Nanas
Rumba
Malagueña
Granaínas

Paseo:

Danserens "gående" bevægelser rundt på scenen/gulvet

Peña :

Klub, forening for Flamenco-aficionados som f.eks." El Duende"

Picado : Guitarteknik, Apoyando-støtteanslag med pege- og langfingeren
Planteo : Dansens indledning
Pulgar : Tommelfinger

Rasguado, Rasguo : Guitarteknik, Rytmiske, hurtige højrehånds akkordfigurer
Remate : Afslutning
Ritmo :

Del af musikken, der går i akkordspil. ( Oftest rasguado )

Romani : Det oprindelige sigøjnersprog
Salida :

Danserens udgang/slutning

Sonora : Højt smældende klap ( Palmas )
Sordo, Palmas sordas : Dæmpet lavt klap.
Tacaneo : Dansens hæltrin
Temple : Musik- og/eller sang-indledning/opvarmning
Toque : Guitarspil. Udføres af en "Tocaor" ( Musiker )
Tremolo : Guitarteknik, oftest meloditone spillet med tommelfinger (p) efterfulgt af
hurtige ens toner spillet af pege- (i), ring- (a), langfinger (m) og igen (i).
i

Eks.:

a m

i

p
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Triol :

Deling af grundslag i 3 lige lange underslag. Eks.:

Voz :

Stemme

Vuelta :

Drejning, sving i dans.

Zapateado : Fællesbetegnelse for dansens fodarbejde.
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Flamenconederdel - symønstre
ved Helle Borg Hansen

NEDERDEL UDEN FLÆSE

Syet i 10 bredder

Taljemål div m 10

Mål dig selv med 5 cm mellemrum så langt ned, du ønsker at
den sidder til og del målet med 10.
Start vidden fra det nederste mål

4 stk

Sørg for at sy solide kapsømme,
så de holder.
Stoffet skal være tungt og glat, og
ikke hænge fast i strømper e.l.
Helst krølfrit.

re
r me
elle
Taljemål div m.10
m
70 c

Samme som på det andet stykke

ca 90 cm

Midt for og midt bag ca 90 cm

T
R
Å
D
R
E
T
N
I
N
G

T
R
Å
D
R
E
T
N
I
N
G

6 stk

70 cm eller mere
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NEDERDEL MED FLÆSE
Nederdelen sys som beskrevet uden flæse, men flæsens længde
trækkes fra længden på nederdelen - ca. 20 cm.
Hvis hver bredde har en nederste kant på 42 cm bliver den samlede
vidde = 4 m. 20 cm.
Flæsen laves af 4 dele (cirkler), der klippes op og sys sammen
inden de fastgøres på nederdelen

Dobbelt
4 stk

FOLD

Klippes op

20 cm
Mål er uden sømmerum
Hver cirkel skal have en inderste omkreds på min. 105 cm.
gerne mere hvis flæsen skal rynkes.
Holdes disse mål, og skal flæsen ikke rynke,
skal den inderste cirkels diameter være 33,5 cm.
Bemærk dog, at stoffet kan strække sig når det klippes på skrå.
Skal flæsen rynkes, så beregn cirklerne ½ gang større.
Cirklens diameter beregnes med flg. formel:
Flæsens samlede vidde (uden rynker) 420 cm : 4 =105 cm x 2 (i.E 7/44 )
105x 7 = 735 : 44 = 16,7 cm (radius) x 2 = 33,5 cm (diameter)
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Flamencoguitaren
Når man kigger på Flamencoguitaren, ligner den umiddelbart den klassiske guitar.
Dog adskiller den sig på nogle væsentlige punkter fra denne. Den traditionelle
flamencoguitar har som regel sider og bund bygget af lyst træ som cypres eller
ahorn. Dækket er dog på begge af gran eller ceder. Kassen ( kroppen ) er
oftest mindre dyb end den klassiske guitars, og træet er tyndere. Hvor strengehøjden på den klassiske er høj, og strengene går mere parallelt med dækket - så
ligger flamencoguitarens strenge lavt, og strengene går skråt nedad mod dækket,
hvor de fæstes dybt i strengeholderen. Indvendigt er der også visse konstruktionsmæssige forskelle, og flamencoguitaren er oftest monteret med en plastikplade på dækket til beskyttelse mod Golpeslag.
Alt i alt er det forhold, som er med til at gøre flamencoguitarens tone mere lys,
skarp, kraftig.og kort, hvorimod man på den klassiske guitar bestræber sig på at
få en blød,stor og lang tone. Dog konstrueres der i dag også de såkaldte "Flamenco
Negra"-guitarer i mørkt træ og med en mere dyb tone.

Guitarbygning er en kunst, som er udviklet gennem århundreders håndværkererfaring., og ønsker man at købe et fint koncertinstrument, må man regne med at
skulle give fra 10-15.000 kr. og opefter, og instrumentet må hentes i Spanien, hvor
de største mestre findes - Esteso ( Conde ), Ramirez, Reyes, Rodriguez m.fl.
For begynderen er det dog sagtens muligt, at få et godt og billiger instrument.
Eksempelvis er Alhambre 3F og 7F udmærkede guitarer i den billigere ende
( 4-5.000 kr.), og de kan fås i Danmark.
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Guitarens historie
Den vestlige kulturs vugge stod i mellemøsten, hvorfra den gennem Grækerne,
Romerne og Araberne op gennem århundrederne udviklede og bredte sig til resten af Europa, og det er fra samme kulturvandring, vi skal finde oprindelsen til
vore dages guitar. Sitar, Kithara, Guitar har alle medtaget det gammelpersiske
ord "tar", der betyder streng. Strengeinstrumenter af lut-typen med hals og krop
genfinder man over hele verdenen. De bygger på primitive instrumenter konstrueret over udhulede kalabasser og lign. Både Romerne og Araberne (Maurerne)
bragte de mellemøstlige udgaver af disse med sig til Spanien.

Lut
( arabisk:
al´ud )

Vihuela

Chitarra
Batante

Chitarra
Puntuado

Første gang vi møder noget, der ligner en guitar, er i 1500-tallet i det spanske
instrument Vihuelaen, som er en håndspillet udgave ( viola del mano ) af violafamilien, der siden hen skulle blive til violinen.( I Portugal hedder en guitar den dag
idag violao.) Indskæringerne i siderne stammer fra bueføringsteknikken på de strøgne instrumenter. For vihuelaen bliver der skrevet fornem musik af forskellige komponister.På samme tid finder vi en lille fire-strenget (dobbeltstrenget) guitar, som ikke
har samme fine ry, og mest bliver brugt i folkelig sammenhæng. Men i løbet af 1600tallet får den 5 strenge (dobbelte), og bliver hurtigt populær. Den udvikler sig til 2
typer - Chitarra puntuado til solo- og fingerspil, samt Chitarra Batante til akkordspil
udført som rasguados. Der blev skrevet og udgivet meget musik for disse instrumenter både for amatører og professionelle, bygget over folkelige og kendte dansemelodier. Meget af spilleteknikken og rytmerne fra de såkaldte "rasguadobøger",
genfinder vi videreudvilet i en senere tids flamenco-guitarspil.
Efter en række år, hvor guitarens brug og popularitet er dalende, får vi fra slutningen af 1700-tallet en ny opgangsbølge for instrumentet, samtidigt med, at den
har fået 6 strenge, som nu er enkeltstrenge. Man er simpelthen blevet bedre til
at fabrikere strenge. Med guitarister og komponister som Sor, Aguado, Carulli og
mange flere, bliver der skabt musik som aldrig før. Den "klassiske guitar" får sin
storhedstid. Denne guitar er, ligesom barokkens, lille og tynd med en, i forhold til
i dag, spinkel klang. Dog eksperimenteres der med både spilleteknik og guitarbygning for at forbedre klangen. Aguado begynder at bruge neglene til anslag,
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en teknik der hurtigt breder sig. Forskellige guitarbyggere forbedrer og øger guitarens klang, men først i 2. halvdel af 1800-tallet med guitarbyggeren Antonio de
Torres Jurado fra Sevilla sker der en egentlig revolution på området. I samarbejde
med guitarister som FranciscoTárrega konstruerer han en helt ny guitartype - større
og meget mere klangfuld. Det er denne guitar, der ligger til grund for vore dages

6-strenget
guitar
18. årh

6-strenget
guitar
19. årh

Antoinio Torres
guitar
ca. 1860

Moderne
flamencoguitar

Moderne
klassisk
guitar

instrumenter, hvad enten det er som klassisk eller flamencoguitar. Andre spanske
guitarbyggere har siden Torres tid arbejdet videre på hans model, og skabt fremragende instrumenter, og eksperimenterne og udviklingen er ingenlunde slut.

Andalucia
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Flamencoens oprindelse og historie
Sang, dans, guitar og håndklap. Det er de velkendte og traditionelle ingredienser
i Flamenco, og det har det været i mange år. Dog er der, særligt i de senere år, sket
en stærk udvikling netop på dette område, og elektriske instrumenter, bas, trommer,
klaver, fløjte, saxofon, strygere mm. er ikke længere fremmedartede instrumenter i
Flamenco. På samme måde har Flamencoen tilegnet sig træk fra mange andre stilarter som rock, jazz, latinamerikansk musik og klassisk musik. Det viser blot, at Flamenco er en stilart i udvikling - og det har den også været i mange år.
Hvis man skal beskrive Flamencoens historie, bliver det i grunden en kort fortælling, idet Flamencofolket ikke selv har efterladt sig ret meget på skrift. Flamencoen
er jo opstået hos de fattige sigøjnere, som hverken kunne eller ville nedskrive deres
egen historie eller musik, så dokumentationen fra før 1900 bliver temmelig tynd, og
bygger mest på andenhåndsviden og teorier. At overleveringen af denne kultur er
sket mundtligt fra generation til generation, er måske i virkeligheden dens styrke,
idet der hermed er givet større plads til fornyelse og udvikling.
I dag bliver der spillet Flamenco over hele Spanien, ja faktisk i hele verden. Men
oprindeligt hører den kun hjemme i en lille del af Sydspanien, i Andalucien ( se kort
på forgående side ) - koncentreret om byerne Sevilla, Jerez og Cadiz samt de omliggende landsbyer og bjergområder. At så hver by eller landsby, ja sågar bykvarter,
gør krav på at have skabt den ægte, oprindelige Flamenco, er en anden sag. En ting
er sikkert - Flamencoen er skabt hos sigøjnerne i de private hjem, på barer, ved
Juergas ( flamencofester ) og under arbejdet.
Sigøjnerne menes oprindeligt at være udvandret fra Indien, og på deres vej gennem Mellemøsten og Nordafrika er deres egen kultur blevet blandet op med indtryk
fra de lande, som er blevet passeret. (Nogle mener, at kunne genkende indiske tempeldanse i den nuværende Flamencos håndbevægelser). At sangen har et umiskendeligt orientalsk/arabisk præg er helt klart, og at man i guitarspillet kan finde træk
fra arabisk lutmusik er også tydeligt. Man må i øvrigt huske på, at Spanien, frem til
1492, i 750 år var besat af Maurerne (Araberne), som har efterladt sig stadigt synlige spor, både kulturelt og arkitektonisk overalt i Andalucien.

Camarón de la Isla

Paco de Lucia
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Efter fordrivelsen af det arabiske herredømme, og den kristne magtovertagelse,
bestod Sydspanien af en kogende gryde af blandede kulturer fra arabere, jøder ,kristne og sigøjnere, som netop i denne tid var kommet til landet, medbringende deres
sang og musik. I fattige bykvarterer og bjerglandsbyer slog de sig ned, især efter at
Den spanske Inkvisition begyndte at forfølge de ikke-kristne.
I denne blandingskultur opstod Flamencoen hos sigøjnerne. At den fra starten
bestod af sang, dans og klap er jo logisk nok - det er jo instrumenter man altid har
ved hånden. Rytmen kunne desuden nemt understreges med stokkeslag i gulvet
eller, medens man arbejdede i smedeværkstedet ( sigøjnerne var traditionelt dygtige
smede), med hammerslag på ambolten - ingredienser, som vi stadigt finder i Flamencoen. Senere kom så det spanske nationalinstrument guitaren til. Den særlige,
for Flamencoguitaren så karakteristiske Rasguado-teknik har direkte aner fra Barokguitarens populære tid i Spanien. ( Chitarra Batante ). De tolvslags-rytmer, som er en
vigtig del af Flamenco, var i øvrigt ganske almindelige i 15-1600-tallets spanske folkeog komponerede musik.
De tidligst kendte Flamencoudøvere er sangere fra omkring slutningen af 1700tallet ( som f.eks. "El Planeta" ) til ca. 1860, hvor stilarter som Tonàs, Polos og Cañas
menes opstået. Senere kommer Alegrias og blandings-stilarten Fandangos til. "Café
Cantantes" - Flamencospillesteder - bliver populære, og Soleares, Bulerias og
Tangos slår igennem.

Op- og nedgangstider veksler . Et par gange i det 20.århundrede er den ægte
flamenco ved at uddø, først på grund af glemsel, siden på grund af turist- og natklubflamenco. Store kunstnere som f.eks. Manolo Caracol, Pastora Pavón, Carmen
Amaya, Ramon Montoya og Sabicas er dog med til at forny og holde den i live.
Kårene under Franco-regimet er svære for Flamencoen, og først op mod 1970-erne
sker en opblomstring, som på een gang både er en tilbagevenden til den ægte,
gamle, dybe Flamenco og en kraftig fornyelse. Det er først og fremmest sangeren José Monge Cruz ( Camarón de la Isla ) og guitaristen Francisco Sánchez ( Paco
de Lucia) der er banebrydende. Nye navne kommer til både inden for sang, guitar og
dans ( senest Joaquin Cortés ) og der eksperimenteres som aldrig før. Flamenco for
strygere, flamencoballet, nye fortolkninger og udviklinger udført af fremragende
musikere, sangere og dansere - Flamenco er blevet en kultur i rivende udvikling. En
del forsvinder, men meget bliver stående. Ofte det, som i sig bærer den ægte vare "Flamenco Puro". Kun fremtiden vil vise ad hvilke veje, Flamencoen går i dag.
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Bøger om Flamenco på dansk :
Jørgen Laurvig - " Flamenco, når engle og dæmoner elsker"
Hovedland 1988

Jens Viggo Fjord - " Flamenco, poesi og passion "
Husets forlag 1994

Jens Viggo Fjord - "Flamenco" Turbine
Peer Sibast - "Guitar og Gråd"
Susanne Nygaard - "Flamenco ordbog Spank-dansk
Kan gratis hentes på www.flamencovivo.dk/Ordbog.pdf

Sko, tøj, sjaler, hatte, kastagnetter mm. kan købes hos:
Danse messen, Aaboulevard 9, 1635 Kbh. V
Flamencoguitarer kan købes hos Musikforretningen Woodstock, Borgergade 14,
1300 Kbh.K., der fører guitarer i mange prislag

Alhambre 4F og 7Fc er gode begynderguitarer i den billige ende.

CD-plader, video-DVD, bøger ( på spansk ) og undervisningsmateriale
kan købes flere steder i Spanien. Et godt sted er:

"El Flamenco Vive", Conde de Lemos,7 228013 Madrid, Spanien
Tlf. 0034 1 547 3917

E-mail: elflamencovive@elflamencovive.com

www.elflamencovive.com
Ved henvendelse sendes regelmæssigt gratis katalog

Se flere flamenco- butikker og websider på:

www.flamenco-aqui.dk
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Flamencoforeningen i København:
Peña Flamenca de Copenhague.

" El Duende "
Glentevej 51, 2400 Kbh.NV
Foreningen er åben for alle Flamenco- interesserede,
og afholder en månedlig peña-aften, hvor medlemmerne kan mødes, hygge, spille, danse
det meste af natten. Enkelte aftener starter
med videofilm, fordrag eller andet af Flamencokarakter. Desuden afholdes fester af forskellig
slags. Foreningen afholder desuden en
årlig Flamencofestival.
Medlemsbladet holder desuden løbende medlemmerne orienteret om undervisning. kurser,
nye plader og bøger, workshops, koncerter og
højskolekurser mm.
Henvendelse om medlemskab til forkvinde
Tiitta Karjalainen på tlf. 2064 3860
eller på mail: bestyrelse@elduende.dk
Foreningens hjemmeside: www.elduende.dk
giver et godt overblik over det danske flamencoliv, samt links til undervisning,
kurser, forretninger mm. både i Danmark og udlandet.

På Helle og Flemmings flamenco-webside: www.flamenco-aqui.dk
finder du mere om flamenco, ordbog, flamencohistorie, guitarsider, tilbud om
workshops og polterabend samt links til masser af gode flamencowebsider.
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