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Og det at være flamenco er noget særligt. 

Det er at være af et andet kød, at besidde en anden 

sjæl, at have andre lidenskaber, instinkter og ønsker; 

det er en anden måde at anskue verden på i det hele 

taget. Skæbnen er bevidstheden, musikken er i blodet, 

en uafhængig vildskab; glæde med tårer og smerten,  

livet og kærligheden der overskygger alt. Det er at  

afsky rutinen som dét, der begrænser én; det er at  

beruse sig i sangen, i vinen og kyssene; det er at gøre 

livet til en subtil kunst med plads til indfald og frihed; 

det er aldrig at acceptere middelmådighedens brænde-  

jern; det er at sætte alt på ét bræt; at nyde, at give sig  

hen, at føle, at leve. Sådan. 

 

Tomás Borrás (1891-1976) 

Digtsamlingen "Palmas flamencas" 

 

 

 

 

 

I selve centrum af vores individualitet ligger smerten 

over at være løsrevet fra verden. Det er derfor, smerten 

er ens kæreste tilflugtssted - den sørgelige musik.   

For kernen i din individualitet er den dér bluesfølelse. 

Når du har det rigtig dårligt, er du virkelig klar over, 

hvem du er. Når du er fuldstændig lykkelig, ved du  

ikke, hvem du er.  

Vi foretrækker en kendt smerte frem for en ukendt, 

usikker, uvis lykke. Melankolien er simpelthen egoet i  

dets allermest tilforladeligt sminkede udtryk. Og lige  

bag ved ligger raseriet. Pludselig kommer den dér  

enorme trang til at føle sig misforstået. En fuldstændig  

væren sig selv nok og i virkeligheden også en form for 

overlegenhed. Altså: Jeg er dyb i kraft af min særligt 

kvalificerede ulykke. Min smerte. 

 

Peter Bastian (f. 1943) 

Forfatter, musiker og atomfysiker. 

Interview i Politiken 30. 10. 2000 
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Flamencoens historie - kort fortalt 

 

Når man i dag taler om flamenco, tænker man normalt på en konkret form for sang, 

musik og dans fra Andalusien, en form og et udtryk som - i større eller mindre grad - 

har spredt sig til hele Spanien, især hvad dansen angår. I realiteten er betegnelsen 

"flamenco" dog så kompleks og nuanceret, at det er vanskeligt at finde en tilfreds-

stillende enkel og entydig definition på begrebet. 

 

Den sydspanske flamenco er historisk set en ret ny foreteelse, som gennem de seneste 

300 år har udviklet sig til den musikkultur, vi kender i dag. Musikken har dog rødder 

meget længere bagud og forbindes især med sigøjner-folket. Sigøjnerne nedstammer  

fra nordindiske folkeslag, der begav sig ud på vandring for omkring 1000 år siden. 

Nogle er rejst gennem Orienten og Mellemøsten, andre gennem Øst- og Centraleuropa.

    

I 1425 ankom de første grupper af dette vandrende folk til Zaragoza i Spanien, hvor  

en del drog rundt som småhandlende, håndværkere, gøglere og musikere, og andre  

slog sig mere fast ned i lokalsamfundene. Af kulturelle og formodentlig også praktiske 

og klimamæssige årsager landede størstedelen af disse spanske sigøjnere efterhånden i 

Andalusiens multikulturelle samfund med spaniere, arabere og jøder. Den dag i dag 

lever ca. 60% af Spaniens sigøjnere således i Andalusien.  

 

Året 1492 var i Spanien præget af  flere processer i en national forening og skabelsen  

af en ny identitet og storhed. Det gjaldt dels kong Ferdinand V og dronning Isabella I’s 

afslutning af den kristne generobring – la reconquista - med fordrivelsen af maurerne  

fra den sidste bastion i Granada, og dels Columbus’ "opdagelse" af Amerika, som lagde 

grunden til den efterfølgende kolonisering af den nye verden. Dannelsen af det nye 

storrige og en forenet politisk magt foregik samtidig med, at jøder, maurere og sigøjnere 

blev fordrevet som indledningen på den 4. inkvisition og dens forfærdende jagt på og 

udryddelse af kættere.   

 

Under ”det katolske kongepars” hårdhændede kamp for at generobre og samle et 

kristent Spanien forbød de alle andre religioner, som ellers fandtes i det store rige og 

som kunne være en trussel mod den nye magt. De muslimske maurere havde siden år 

711 opbygget et økonomisk, kulturelt og videnskabeligt højtstående rige i Andalusien 

med en delvis fredelig sameksistens mellem muslimer, jøder og kristne. Den kristne 

generobring blev indledt allerede i 1067, og efter de kristnes endegyldige sejr med 

intagelsen af det sidste muslimske emirat i Granada i 1492 blev alle muslimer og jøder 

udvist, medmindre de lod sig omvende sig kristendommen. Også de fremmedartede 

sigøjnere blev forvist og erklæret for uønskede - fredløse, hvis ikke de opgav deres 

omrejsende livsform, deres sprog, klædedragt, skikke og deres naturreligion.  

Størstedelen tilpassede sig nødtvungent - på overfladen - de nye vilkår, men bibeholdt 

dog i det skjulte deres oprindelige traditioner. Især de udpræget slægts- og arts-

forbundne sigøjnere var udsat for massive forfølgelser og strenge restriktioner og 

vedblev at holde sig for sig selv; de blev på denne måde et folk, der i flere henseender 

stod uden for det spanske normalsamfund.   

 

Flamencoens opståen og udvikling fortaber sig noget i historiens tågedis, bl.a. fordi 

sigøjnerkulturen tidligere har været en ikke-skriftlig kultur. Beskrivelser af begiven-

heder og personer er sket ved mundtlig overlevering via fortællinger, sange eller myter.  
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At skrive flamencoens historie støder derfor igen og igen på de samme to store for-

hindringer: Dels den usikre oprindelse og dels den svagt dokumenterede udvikling 

gennem århundrederne.  

 

Sigøjnernes musik var i høj grad  improviseret og således heller ikke nedskrevet; men 

blev udelukkende videregivet ved gensidig idéudveksling og praktisk indlæring. De 

fremherskende teorier antager dog, at den musik, sigøjnerne bragte med sig fra deres 

rejser samt deres særlige fortolkninger af den eksisterende andalusiske folklore, er 

grundlaget for flamencoen, og at den har udviklet sig blandt de mange udstødte grupper, 

der - især under inkvisitionen - har fristet en yderst vanskelig tilværelse, skjult og jaget. 

 

Mange nævner ligefrem sigøjnerne som flamencoens ophavsmænd; men det er dog 

næppe sandsynligt, idet flamenco ikke synges af sigøjnere uden for Spanien. Det 

spanske islæt er således ubetvivleligt; men de forskellige teorier diskuteres intenst. Der 

hersker dog ingen som helst tvivl om, at sigøjnerne har spillet en overordentlig vigtig 

rolle i udviklingen og især været af kolossal betydning for fortolkningen og hele 

flamencoens nuværende udtryk. 

 

Blandt sigøjnerne og andre udmarginaliserede befolkningsgrupper spirede og voksede  

et nyt og anderledes musikalsk fænomen, en særlig sigøjner-andalusisk genre. Mange  

af disse udstødte har delt de samme svære livsvilkår, og det har haft en afsmittende 

virkning på musikken, som over en lang periode også blandede sig med / blev påvirket 

af de gamle jødiske sange, den arabiske tradition, gregoriansk kirkesang, ballader og 

spansk folkemusik. Resultatet er blevet en musik-, sang- og dansetradition, der første 

gang registreres som fænomen i 1780'erne, en musikform der af os nordeuropæere 

opleves som meget "fremmedartet": Dramatisk, inderlig, melankolsk og ofte nærmest 

klagende, til andre tider sprudlende festlig, sensuel, legende - altid utroligt dynamisk  

og bevægende med de store følelser i spil. 

 

Igennem årene levede sigøjnerne under meget omskiftelige betingelser i Spanien. I 

begyndelsen blev de vel modtaget; men efterhånden tog både befolkning og myndig-

heder stærk afstand fra det fremmede folk og deres levevis. De blev på skift udsat for 

tvangsbosætning, forvisning, straf og slaveri, forsøg på assimilering eller kollektiv 

ligegyldighed og fortrængning. I 1633 blev deres kultur, identitet og levevis "afskaffet" 

ved dekret fra kong Felipe IV. Stribevis af forordninger gjorde tilværelsen mere end 

vanskelig, såvel familiemæssigt som erhvervsmæssigt og socialt. 

 

En ny kongelig lovsamling fra kong Carlos III (gen)gav dem i 1783 i et vist omfang  

deres borgerrettigheder i det spanske samfund. Den nye "pragmatica" gav dem lov til  

at slå sig ned, hvor de ville og udøve deres traditionelle erhverv. Indtil da levede og  

udviklede flamencoen og dens stilarter sig altså  i det skjulte blandt sigøjnere, udstødte  

og fattige. Efter deres "rehabilitering" brød den langsomt ud af sit lukkede miljø og har  

undervejs formået at blande sig med regionens øvrige musikkulturer og folkloristiske  

musikformer.  

 

I løbet af 1800- og 1900-tallet udviklede flamencoen sig og udkrystalliseredes i for- 

skellige stilarter, der mere eller mindre fik den form og  karakter, som  for flertallets  

vedkommende kendetegner dem i dag. Men også op igennem vort  århundrede har 

flamencoen udviklet sig - og udvikler sig til stadighed som en levende tradition.  
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Først i midten af 1800-tallet blev flamencoen anerkendt som et selvstændigt musikalsk 

udtryk, og omkring dette tidspunkt dukker også selve betegnelsen flamenco op, oprin-

deligt som betegnelse for dem, der udøvede den særlige sang, musik og dans og altså 

ikke for genren som sådan. 

 

Et kuriosum i den spanske musikfolklore er, at folkemusiktraditionen og flamencoen i 

århundreder har levet og udviklet sig sideløbende i hver sit miljø, i høj grad adskilte, 

men alligevel sådan, at de to udtryk og former i et vist omfang har ladet sig gensidigt 

inspirere og påvirke af hinanden. 

 

Flamencoen er i sin egentlige form en privat og intim samværs- og kommunikations-

form - ligefrem en levevis, som intet har med offentlighed at gøre. Selvom flamencoen 

således for længst er brudt ud af sit indre eksil, dyrkes den stadig primært i de nære  

miljøer som familien og vennekredsen, eller nu om dage også i peña'erne (klubber),  

hvor aficionados (flamenco-fans og kendere) mødes med flamencoen som udgangs- 

punkt for og ramme omkring deres samvær. 

 

Flamencoens tre vigtigste bestanddele er sangen, musikken og dansen.  

Flamenco blev oprindeligt kun sunget, evt. ledsaget af håndklap, stamp med fødderne 

eller rytmiske slag i jorden med en stok. Populært sagt er flamencoen ”Andalusiens 

blues”. I nogle henseender kan sangen og musikken have fungeret som en slags "ventil" 

på linje med de sorte amerikaneres blues. Flamencoen forløser oplevelsen af at ”ramme 

muren”og miste livskraften; men i stedet for at udtrykke en meget konkret klage over 

det svære liv eller de politiske og sociale forhold, er flamenco-poesien oftest fyldt med 

indforståede metaforer, symboler, allegorier og naturmotiver, der beskriver universelle, 

basale stemninger og følelser - i reglen altid med udgangspunkt i den uafvendelige 

skæbne, en melankolsk resignation og en smerte, der ikke kan lindres eller læges - i 

bevidstheden om de store passioner, følelsesmæssige konflikter og kontrasterne i til-

værelsen: Liv og død, sorg og glæde, kærlighed og længsel, stolthed og lidenskab, ære 

og svigt, had og afmagt, forelskelse og tab, forhåbning, skuffelse og dyb fortvivlelse, 

altid en erkendelse af, at eksistensen aldrig kan være uproblematisk, men altid er 

smerteblandet og har døden og forgængeligheden som baggrund. 

  

Både sangen og musikken er præget af orientalske / arabiske tonebilleder. Flamencoens 

skalaer lyder for mange vesteuropæere falske og disharmoniske, rytmerne er anderledes 

og langt mere komplicerede end de fleste andre europæiske musikformers, og sangen er 

næsten messende og fyldt med melismer – toneglidninger - der er typisk for orientalsk 

sang.  

 

Palmas - håndklappene - er det mest autentiske og måske også det mest fascinerende 

"rytmeinstrument" i flamenco og har udviklet sig til en egentlig kunstart inden for 

genren. Som instrument betragtet er det intet mindre end ideelt: det er "lige ved 

hånden”, helt gratis - og kan performes både enkelt og sofistikeret, komplekst og 

varieret som ledsagelse og støtte for alle flamencoens elementer: sangen, guitaren og 

dansen. Når klappene udføres præcist og sikkert med drive og swing, giver de basis og 

rum for de andre deltagere til at performe meget bedre. Klappene er en hjælp og en 

katalysator og fungerer traditionelt som dét rytmiske grundlag, flamencoen gennem et 

par århundreder har udviklet sig og slynget sig hen over. Ud over de mange rytmiske 

stilarter findes der også mange frirytmiske stilarter, der således ikke benytter håndklap. 
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I slutningen af 1700-tallet kom guitaren så småt til som akkompagnement. Guitarens 

funktion er primært at ledsage sangen både rytmisk og musikalsk og derved understrege 

sangteksternes indhold og stemninger. Strengeinstrumenter var blevet udbredte og 

populære via omvandrende trubadurer, og at det netop var guitaren, der skulle blive 

flamencoens instrument, er der således flere gode grunde til: Instrumentet skulle være 

ret lille og let at transportere, og det måtte ikke være kostbart eller vanskeligt at spille 

på, eftersom det blev spillet af rejsende og simple folk. Almindelig blev guitaren dog 

ikke før end i løbet café cantante perioden (ca. 1860-1910), og først i det 20. århun- 

drede har guitarmusikken udviklet sig såvel på det tekniske som på det kunstneriske 

plan og opnået status som andet og mere end blot akkompagnement. Nu anerkendes 

guitaren som solo- og koncertinstrument, og i den moderne flamenco er guitaren ind-

gået i fusioner med såvel andre instrumenter som musikformer. 

 

Flamenco-dansen er påvirket af både de indiske og arabiske bevægelser og spanske 

folke- og regional-dansetraditioner, på samme tid meget graciøs og let og meget 

temperamentsfuld og kraftbetonet, understreget af fodarbejdet som "slagtøj".  

I sit væsen er dansen en individuel og stærkt personlig dans, idet danseren fysisk 

fortolker eller dramatiserer sangens stemning, fortælling og følelser eller modulerer 

over guitarens melodiforløb. 

Kvindedansen er kendetegnet ved arbejdet med overkroppen, armene og hænderne, 

mens mandedansen lægger mere vægt på det styrkebetonede og benarbejdet. 

Oprindeligt var dansene relativt enkle bevægelser og rytmiske markeringer på musik-

kens puls, danset enten barfodet eller med almindeligt fodtøj. Først i café cantante-

perioden og så sent som i det 20. århundrede har dansen udviklet sig som en mere 

selvstændig kunstform og gennemgået en revolution i retning af det mere sofistikerede 

med krævende, ekvilibristiske trinteknikker og egen funktion som "rytmeinstrument". 

  

Kendskabet til og respekten for den oprindelige flamenco-sang har altid været ret 

beskeden. På trods af, at flamencoen er opstået blandt det jævne folk og i den forstand 

er folklore, er den aldrig blevet et folkeligt fælleseje som andre musik- og danseformer 

inden for folkekulturen. Det faktum, at sangen fødtes og voksede i de laveste sam-

fundslag i Andalusien, blandt de fattigste og mest ringeagtede af alle, affødte fra 

borgerskabets side en udbredt reaktion i form af afstandtagen fra noget, de mente hørte 

til blandt “usle" og uhæderlige folk, oven i købet et foragtet mindretal. De sammen-

lignede på intet tidspunkt flamencoen med andre ægte folkelige udtryk, og sangen nød 

ikke den samme popularitet, udbredelse eller respekt i det andalusiske samfund. 

Flamencoen blev ikke betragtet som et regionalt udtryk, men derimod som en ufor- 

ståelig, lukket og måske ligefrem suspekt  tradition. Især mange intellektuelle betrag-

tede flamencoen som underlødig og klichéagtig.  

 

De almindelige andalusere sang ikke flamenco, de kendte ikke meget til den og brød sig  

ikke om den i dens oprindelige former som tonás, seguiríyas, og soleares. Der var 

ganske vist en del aficionados; men de var få og udgjorde i reglen en ganske lille flok i 

lokalsamfundene. Skønt flamenco-kulturen med tiden er blevet mere åben, og musikken 

er indgået som et væsentligt element i pop- og rockmusikken er den heller ikke i vor tid 

almindelig udbredt og praktiseret blandt andaluserne. 

 

Den oprindelige flamenco-sang var i løbet af café cantante perioden stærkt truet på sin 

eksistens. Det skyldtes dels ændringen i retning af det professionelle og det scene-

prægede og dels, at mange ikke-sigøjner sangere blandede andre sangformer ind i 
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flamencoen. For at fremme den miskendte og efterhånden maltrakterede tradition 

samledes en gruppe intellektuelle omkring komponisten Manuel de Falla og forfatteren 

Federico García Lorca og tog initiativet til den første flamenco sangkonkurrence i juni 

1922 i Granada, det første og vigtige skridt i retning af et egentligt studium og en 

anerkendelse af flamenco-kunsten. Beklageligvis blev festivalen og dens hensigt 

skæmmet af, at mange sigøjniske sangere slet ikke fik lov til at deltage. 

Begivenheden satte sig desværre ikke specielt dybe spor i sangens status eller genrens 

renommé, men skabte trods alt en vis opmærksomhed omkring flamencoen, som dog 

stadig førte en hensygnende, tilbagetrukket og ret upåagtet eksistens.  

 

Borgerkrigen 1936-39 mellem republikanere og nationalister efterlod det spanske sam- 

fund dybt splittet, hårdt ramt både socialt og økonomisk. De dybe skel og sår har præget 

tilværelsen i flere årtier efter krigens afslutning med frankisternes brutale nedkæmpelse 

af de republikanske modstandere – reelt helt op til vor tid. Under den store genop-

bygningsfase og de stramme politiske forhold blev sigøjnerne igen udelukket fra 

samfundet. Flamencoen havde trange kår, hvor rammerne for dens fortsatte eksistens i 

høj grad var det teaterprægede og show-formen. Fejlagtigt blev den endda ofte taget til 

indtægt for det repressive politiske system og blev dermed yderligere afvist. 

Af mange spaniere blev sangen imidlertid betragtet som værende lige fra "primitiv" og 

“upassende” til “farlig”, og frem til slutningen af 1950'erne foregik der en så kraftig 

"kultivering" af den autentiske flamenco, at den næsten kun overlevede i kraft af stærke 

og fremtrædende personligheder, som holdt traditionen i hævd i dens oprindelige 

miljøer. 

 

I 1956 markeredes imidlertid et vigtigt vendepunkt. I endnu et forsøg på at genoplive 

den uddøende tradition og fremme interessen og respekten for den seriøse flamenco 

blev den første Concurso de Cante Jondo afholdt i Córdoba med lang større succes end 

konkurrencen i 1922. Denne dyst blev en slags pionér for lignende konkurrencer og 

festivaler i hele Andalusien, hvor sangen atter vandt terræn via talentfulde, autentiske 

fortolkere.  

Den kulturmanifestation, der dog for alvor bragte nyt liv til flamencoen, var festivalen i 

Mairena del Alcor, som har eksisteret siden 1961. Den er i årenes løb blevet en af de 

største og mest velrenommerede flamenco-begivenheder i Spanien, hvor såvel konkur-

rencedeltagerne som festivalens inviterede kunstnere hvert år beviser flamencoens 

fornemme stade og fremtrædende position i det aktuelle, spanske kulturliv. 

 

Men historien gentager sig tilsyneladende også inden for flamencoen: På lignende 

måde, som det foregik i de næsten overlappende perioder "café cantante" og "edad de 

oro" (guldalderen), levede der to meget forskellige udgaver af flamencoen side om side: 

I forbindelse med den voksende turisme i 1950’erne og 1960’erne - og dermed behovet 

for underholdning - undergik flamencoen igen en voldsom udvanding og forfladigelse 

p.gr.a. show-formen i det kommercielle miljø på de såkaldte tablaos, nutidens udgave  

af  tidligere tiders café cantantes, d.v.s. restauranter eller natklubber med professionel 

optræden af folklore og flamenco.   

Mange steder dansede kompagnier til båndmusik, så den levende, intime tradition var 

sat helt over styr i store anonyme opsætninger og "folkloristiske" udstyrsstykker. Og 

endnu engang viste flamencoen og dens udøvere evnen og viljen til overlevelse. I den 

samme periode foregik der således en seriøs forskning i de oprindelige flamenco- 

former og indsamling af en stor mængde dokumentation i form af interviews med og 

lydoptagelser af autentiske flamenco-udøvere. 
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I dag lever flamencon stadig som et personligt udtryk i afgrænsede miljøer – især i 

Andalusien, men også som ”migreret” udtryk i de velståene egne omkring Madrid og 

Barcelona, hvortil mange andalusere rejste til i søgen efter arbejde og en bedre 

tilværelse. Her har den endnu sin oprindelige funktion og lever med i alle højtider og 

fester, f.eks i forbindelse med bryllupper og barnedåb. Den mest synlige form er den 

professionelle flamenco, der kan opleves på teaterscenerne og i turistbyernes nat- 

klubber, barer og de specielle tablaos. 

Den andalusiske udtryksform er efterhånden blevet ophøjet til ”det typiske og særegent 

spanske” i turistreklamerne, på samme måde som H.C. Andersen og den lille havfrue 

præsenteres som noget typisk dansk. Men på et andet plan eksisterer flamencoen endnu 

i netop den form, den havde, da den opstod i baggårdene i Sevilla, hulerne i Granada, 

boligområderne i Jerez de la Frontera og i de små landsbyer i bjergene: I lukkede 

miljøer hvor ingen turister når frem eller lukkes ind. Her lever den stadig i sit eget 

miljø, i familien og blandt de nære, hvor den dyrkes og bevares, og det er i høj grad 

takket være sigøjnernes evne og vilje til at bevare denne kultur og udvikle den med en 

dyb respekt for de tidligere former, at den har kunnet overleve og vokse sig til et så 

stærkt og ægte kulturudtryk, som den er blevet i dag. 

 

På sin vis kan flamencoen betragtes som et af symbolerne på sigøjnernes evne til at 

overleve selv de hårdeste vilkår, en århundredegammel tilpasningsevne og fornem-

melse for udvikling på egne betingelser - uden at give afkald på traditionerne. 

 

I et ønske om at søge bag om  turistindustriens show-produkter blomstrede nemlig 

samtidig interessen for den oprindelige tradition, en interesse og et udtryk, som er 

vokset gennem de seneste 30-35 år. I den periode har flamencoen oplevet en kolossal 

renæssance, ikke blot i Spanien men i hele verden, og den er med årene blevet én af  

de folklore-former, der har fået den største, internationale udbredelse og respekt.. 

 

Danse- og musikakademier har stor tilstrømning af studerende, og der undervises på  

alle niveauer. Dansere, musikere og sangere rejser til Spanien fra hele verden for side 

om side med spanierne selv at få indblik i og dygtiggøre sig inden for flamenco. Også 

på det videnskabelige plan er flamencoen underlagt seriøs forskning, idet der ved flere 

universiteter er oprettet institutter for flamencologi, ligesom der er oprettet private og 

regionale institutioner m.h.p. forskning og dokumentation. På bogmarkedet er 

flamenco-litteraturen vokset, og musikudgivelserne har fået et voksende publikum,  

både i rene flamenco-udgivelser og i mange blandingsformer med pop, rock, jazz, 

klassisk og andre etniske musikudtryk. Verden er blevet en global landsby, og både 

litteraturen og musikken sælges således nu via adskillige internet-butikker. 

 

I vor tid udgives en række flamenco-film, både nye og gamle, ligesom flamencoens  

formsprog benyttes hyppigt i teatersammenhæng, såvel hvad angår sangen, musikken 

som dansen. En række ”klassiske” dramaer er eksempelvis omskrevet til flamenki-

serede opsætninger i moderne regi. Forskellige forestillinger og dokumentariske  pro-

grammer præsenteres ofte i tv, og det har medført at flamenco er blevet langt mere 

tilgængelig end nogensinde før.  

 

En del purister hævder, at det i dag er nærmest umuligt at opleve den ægte flamenco. 

Det påstås, at professionaliseringen har indebåret en kommercialisering, som har 
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berøvet kunstarten dens sjæl, nemlig det spontane udtryk. Andre understreger, at 

flamencoen både i sin oprindelige og i den professionelle form er to sider af samme  

sag, og at begge former har brug for hinanden for at kunne overleve og udvikle sig i  

det moderne samfund. – Oplev og bedøm selv! 

 

På trods af en større åbenhed, en større anerkendelse og respekt og et større marked 

underkendes flamenco-kunstnerne dog stadig til en vis grad af det officielle Spanien. 

Med få undtagelser befinder flamenco-kulturen sig stadig et pænt stykke vej fra 

Kulturministeriets bevillinger. Flamencoen repræsenterer stadig i dele af det kulturelle 

establishment en marginalgruppe i det spanske samfund, som har været og som stadig er 

udsat for diskrimination og fordomme. I lighed med mange sorte, amerikanske musikere 

har flamencoens udøvere dog fundet et nok så seriøst interesseret og entusiastisk 

publikum uden for hjemlandets grænser. 

 

* 

 

Som følge af denne voksende interesse for flamenco-kulturen er der opstået et konkret 

behov for en indgang til dens ofte meget indforståede begrebsverden eller sprogligt 

svært tilgængelige terminologi: Den foreligger nu her, for første gang i en samlet  

dansk form.  

 

Ordbogen forklarer kortfattet begreber og udtryk primært med tilknytning til flamen-

coen, men også i et vist omfang stilarter, begreber og materialer fra den øvrige spanske 

folklore-tradition. Desuden findes oversættelse af en række ord fra sigøjnersproget  

caló. Ordbogens stavemåde følger dansk stavemåde; d.v.s. at de særlige spanske bog-

staver ch, ll og ñ indgår i almindelig, dansk alfabetisk rækkefølge. 

 

Ordbogen medtager ikke biografier over flamencokunstnere eller beskrivelser af 

grupper og institutioner, idet det ville kræve en omfattende og intens, løbende over-

vågning af flamenco-miljøet med efterfølgende opdatering af oplysningerne herom. 

Er der behov for mere uddybende forklaringer af f.eks. musikken, dansen, sangen  

eller poesiens temaer, henvises der til titlerne i litteraturlisten eller til Flamenco  

Vivo's hjemmeside:   http://www.flamencovivo.dk   

 

Husk dog, at uanset hvor mange bøger, man læser om emnet, så er flamencoen en 

levende og livskraftig kunst og kultur, som primært skal opleves - ikke blot med 

forstanden, men med alle sanser og frem for alt med hjertet.  

 

* 

 

Tak til mine kære venner og kolleger i Flamenco Vivo, som gennem flere år har bistået 

mig med input, hjælp, sparring, kritik og forslag. Tak for et varmt samarbejde, gensidig 

inspiration og respekt i vort arbejde med optræden, koncerter, foredrag og andre slags 

formidling af flamencoens væsen, budskaber og former. Især tak til min søster Kirsten 

for tæt venskab, åndeligt og sjæleligt slægtskab, spændende rejser, finurlige i agt-

tagelser, åndrige digressioner og ikke mindst faglige diskussioner undervejs i og uden 

for tilblivelsesprocessen.  

  

Den dybeste tak går dog til flamencoen selv - som kunstart og kulturel udtryksform.  

At have ”fundet” den og bevæget sig ind i dens endeløse univers har været en af mit  
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livs største gaver. For hver gang jeg er blevet klogere, har jeg samtidig erkendt, at der  

findes endnu mere, jeg ikke ved - og som jeg må opsøge, undersøge og lære noget om. 

Den har givet mig en større verden med uvurderlige oplevelser, kontakter og indtryk, 

den har indgydt mig ydmyghed, åbnet kanaler og udvidet horisonter til personlig indsigt 

og udsyn, ligesom den har givet mig sproget, modet og en ”ritualiseret form” til både at 

leve, (er)kende og udtrykke tilværelsens store følelser og stemninger.  

 

Susanne Sara Nyegaard 

København, novemer 2008 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                  

                                                                          

                                              



Flamenco ordbog 

 

A compás Sang eller dans udøvet på en sådan måde, at stilartens grund- 

 rytme og takt  følges slavisk 

A contra Se: Contratiempo 

A cuerda pelá Guitarteknik introduceret af guitaristen Francisco Sánchez 

Gómez “Paco de Lucía”, bestående af en picado anslået med 

tommelfingeren som ændres til en stærkt rytmisk betonet 

pizzicato. Også om spil af enkelttoner uden harmonisering 

A golpe  Rytmemarkering med enten åben eller knyttet hånd på en  

bordplade, slag på guitarens dæk eller på sit eget ben, hhv. 

med foden, hælen eller stokkeslag i gulvet 

A gusto  Veltilpas. Bruges om sangeren, når denne føler sig inspireret 

   og værdsat af et godt publikum, godt akkompagneret og fulgt 

   af guitaristen og således kan yde sit ypperste. Bruges også i 

den typisk andalusiske diminutivform a gustito 

A palo seco Egtl. ”med rebede sejl”, d.v.s. uden noget. A capella sang. 

Sang uden guitarledsagelse, evt. akkompagneret rytmisk af 

klap, knoernes slag i en bordplade, tramp med foden eller 

stokke-slag  i gulvet. Stilarter uden akkompagnement er 

tonás, martinetes, carceleras, deblas og saetas 

Abajo Ned. Refererer til guitarens toneart, idet por abajo - set fra 

sangerens eller danserens vinkel -  er med tonen D som 

 udgangspunkt, når grebet tages på åbne strenge uden capo 

Abandoláo I  Bandolás-agtig, med præg af stilarten bandolás. Spillestil der 

  bruges i fandangos uden egentlig at skifte stilart 

Abandoláo II Folkedans fra Cádiz-provinsen. Danses af par, skiftevis par- 

vis og i rundkreds 

Abanico Vifte. Kendes tilbage fra oldtiden. Efter de store opdagelses-

rejser til Østen omkring 1500 kom viften i verdsligt brug i 

Europa i bl.a. Portugal og Spanien. Gennem fyrstehusene 

spredte skikken sig, og som nye statussymboler blev vifterne 

fornemt udført i ædelmetaller, ben, skind m.v. og dekoreret 

med lige så fine materialer. Bruges som rekvisit i visse af 

flamencoens danse. Se også: Pericón og: Pai-pai 

Abertura Indsnit, slids (i tøj) 

Abeto  Gran. Træsort der i forskellige typer bruges til guitarens 

   dæk, almindeligvis rødgran, Abeto rojo 

Abiyar  Sigøjnersprog: at komme 

Abolerado  I bolero-stil 

Aborlonado  Pyntet med kvaster eller duske 

Abotonadura Knapbesætning 

Abrazadera  Bøjle, f.eks. på en capo d'astro 

Abrochamiento Hægtning, snøre 

Abrochar  At afslutte, specifikt om en optræden eller en sang 

Abucheo  Fy-råb, buh'en (ikke godt!) 

Acabado  Finish, glanslakering. Især om guitarens krop / dæk 

Academia  Skole, undervisningsinstitut 

Acéfalo  Egtl. hovedløs. Betegner compas hvor første del er tyst som 

f.eks. i soleares, seguiríyas og tangos. Denne periode kan 
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bruges til slag på guitaren, af klappere eller dansere til en 

markering af  compas’ets begyndelse 

 

Aceituneras  Sange af folkelig oprindelse med tilknytning til landarbejdet, 

her specifikt olivenplukning. Primært kendt fra Jaén-  

provinsen med en opbygning som med trilleras og arrieras 

Acento  Accentuering, betoning 

Acentuar  At betone / accentuere et slag i rytmen 

Accesorio  Tilbehør, udstyr 

Accidente  Løst nodefortegn 

Achantado  Om sangen: afkortet, dæmpet 

Achares  Sigøjnersprog: smerte, kvaler, jalousi 

Acompañamiento Akkompagnement. Harmonisk og rytmisk ledsagelse til sang

  og dans i overensstemmelse med stilartens rytmiske grund- 

struktur (compás). Fortrinsvis om guitarspillet, men bruges 

også om son og jaleo 

Acompañar  At akkompagnere, ledsage med musik eller rytme og eventu- 

  elt tilråb 

Acompasado Taktfast, rytmisk 

Acompasar  At inddele i takter, markere takt / rytme 

Acorde  Akkord, samklang af mindst tre toner, harmoni 

Acorde abierto Åben accord, en akkord med mindst én åben streng 

Acorde de paso Gennemgangstone. Ekstra akkord som overgang mellem to  

akkorder, f. eks. en G7 mellem F-  og C-dur 

Acorde invertido Ændret akkord. Alle basisakkorder taget i 1. position på 

guitarens 3 første bånd kan flyttes på gribebrættet ved 

tilsvarende greb i 2. position: 3-6 bånd), 3. position (7-9 

bånd) eller 4. position (10-12 bånd) 

Acordonado  Med bindebånd. Se: Zapatos de baile 

Actitud  Egtl. attitude, holdning. Dansefigur fra danza espeñola:  

betegnelse for et klassisk præget bevægelsesmønster med  

armene, hhv. ud til siderne og ind foran kroppen 

Adaptación  Guitarens almene og samlede tilpasning, afhængigt af dens  

brug og karakter som f.eks. klassisk eller flamenco guitar.  

Bruges også om guitarens tilpasning til en sangtekst eller et 

egentligt litterært tekstforlæg 

Ademanes  Holdning, væsen 

Adentro  Hændernes cirkulære bevægelse i indadgående retning 

Adornar  At ornamentere, pynte, d.v.s. tilføje sangen, musikken eller 

  dansen særligt fine detaljer i udførelsen 

Adorno  Egtl. ornamenteret, pyntet. Betegner den pænere,  måske 

ligefrem overfladiske og effektsøgende sangmåde 

Adufe Af arabisk: al-duff. Traditionel firkantet tamburin med  

strenge på indersiden, brugt på hele Den Iberiske Halvø i 

  middelalderen og stadig udbredt i Nordafrika 

Afanar  Sigøjnersprog: at stjæle, arbejde 

Afición  Hengivenhed, begejstring, entusiasme 

Aficionado  Begejstret tilhænger, entusiast, fan 

Afinador  Stemmemaskine 

Afinar  At stemme guitaren. Kaldes også templar 
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Afillá  Se: Voz afillá  

Aflamencado "Flamenkiseret", påvirket af / fortolket som flamenco. Typi- 

ske stilarter er andalusiske folklore-stilarter, stilarter fra 

 

andre egne af Spanien samt fra de oversøiske kolonier i 

kolonier i Sydamerika  

Aflamencar  "Flamenkisere". At fortolke - især folkloristiske – stilarter 

   med tonale eller rytmiske karakteristika, som normalt kende- 

tegner flamencoen 

Afuera  Hændernes udadgående, cirkulære bevægelse 

Agachonal  Af “hvid” - d.v.s. ikke-sigøjner - karakter 

Agachonar  Af gachó: ikke-sigøjner, "hvid". At kultivere / "europæisere” 

  sangen, d.v.s. at gå bort fra sigøjner-præget ved at undlade 

stilartens oprindelige sigøjniske karakter og udtryk og i ste-

det tilstræbe et mere "hvidt" udtryk i fortolkningen  

Agilidad  Smidighed, hurtighed, behændighed 

Agitanado  Sigøjner-påvirket. Bruges om beskrivelser af folkelige 

   musik- og dansetyper, som er gjort mere sigøjner- eller 

   flamenco-agtige 

Agremán  Agraman, pyntebånd af possement 

Agudo  Høj, diskantisk, “spids” 

Aguilandero  Forvanskning af aguinaldero, se dette 

Aguinaldero  I Almería-regionen omvandrende grupper, som synger jule- 

sange og uddeler små gaver undervejs, enten til jul eller på  

Helligtrekongersaften 

Aguinaldos  Julesange, i reglen med religiøst indhold 

Ahechado  Landlig folkedans i tilknytning til kornrensning og –sigtning 

¡Ahí queda!  Stop dér! Råb fra danseren til guitaristen, som angiver, at  

der skal stoppes ved et break, f.eks. som overgang mellem 

llamada / desplante og en langsommere falseta eller silencio 

Aire I  Egtl. luft, stemning. Her i betydningen karakter eller præg, 

   f.eks. om en dansers samlede udtryk 

Aire II  Stilart fra eller karakteristisk for en bestemt egn, f.eks. aires 

  de Cádiz, d.v.s. stilarter hjemmehørende i Cádiz-regionen 

Airoso  Guitarudtryk: stemninsgfuld og levende 

Ajechado  Se: Ahechado 

Ajondar  At tilføje en sang dybde og inderlighed ved at udnytte hele

  sin sangmæssige kunnen og stemmemæssige kapacitet 

Al aire  Guitarteknik: at spille på åbne strenge. D.v.s. at spille uden 

capo d'astro, subsidiært at spille uden at trykke strengene ned 

på gribebrættet. Typisk ved solo-guitar og ledsagelse til  

dans, mens capo’en benyttes ved akkompagnement til sang. 

Se også: Capo d’astro 

Alamar  Tresse, snoreknaphul 

Alambre  Metaltråd, her specielt til guitarstrenge 

Al-Andalus  Andalusien. Den arabiske betegnelse for den del af den ibe- 

riske halvø, der var underlagt det arabisk-muslimske kalifat. 

Opkaldt efter den østgermanske folkestamme vandalerne 

(vándalos), som i 400-tallet var indvandret og havde erobret 

området. I år 711 satte en arabisk hær under ledelse af den 
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berbiske general Tariq over Gibraltarstrædet, og i løbet af få 

måneder erobrede maurerne det meste af den iberiske halvø 

fra visigotherne og grundlagde et spansk-muslimsk rige, der 

varede frem til slutningen på den lange reconquista (kristne 

generobring) med den endegyldige uddrivelse af Granada i 

1492 under det katolske regentpar Ferdinand og Isabella. 

Området udviklede sig under maurerne økonomisk, kulturelt 

og videnskabeligt til et kraftcenter, hvor religiøs tolerance 

var omfattende, og der herskede en relativt fredelig sam-

eksistens mellem de forskellige befolkningsgrupper 

Al descubierto Egtl. udækket, udsat. Hvis guitaristen ikke formår at følge 

sangeren i akkompagnementet og efterlader denne uledsaget, 

eller ikke slutter på reglementeret vis sammen med sangeren 

Ala  Hatteskygge 

Alamar  Knaphulstresse eller knaphulspynt, fortrinsvis af sølv eller

  et andet metal  

Alante  Fremme, d.v.s. fremme på scenen 

Alargamiento Forlængelse. Sangteknik hvor enkelte verselinjer forlænges  

enten ved gentagelse af ord eller ved indskydelse af nye ord  

eller ay!-lyde (klagelyde) 

Albada  Morgenmusik, festmusik i friluft om morgenen 

Albero Den specielle type sand, der bl.a. bruges i tyrefægterarenaer 

og i sherrybodegaerne 

Albogue  Blæseinstrument 

Alboleás  Se: Alboreás 

Alborada Folkelig serenade fra Galicien og Valencia med farruca’ens 

seje compas 

Alboreás  Af alboreada: morgengry. Stilart sunget af festdeltagerne ved 

sigøjnerbryllupper som en hyldestsang til bruden og især 

hendes dyd. Normalt sunget efter mødomsceremonien, som  

tidligere var det egentlige bryllupsritual. Versene består af 

4 seks-stavelses verselinjer plus et omkvæd og synges oftest 

i bulerías compás eller bulerías por soleá med en stærk valse-

betoning 

Alegoría  Allegori. Et konkret eksempel på et abstrakt begreb, en fø- 

lelse eller en stemning 

Alegrías  Af alegría: glæde. Den kendteste og mest udbredte stilart 

inden for cantiñas-genren. Som med mange andre flamenco-  

former er dens oprindelse uvis; men den er formodentlig en  

afledning af den folkloristiske jota de Cádiz, der har rødder i 

den traditionelle jota aragonesa fra Nordspanien. Denne  

genre er sandsynligvis kommet til Cádiz med de soldater og 

søfolk, som kom byen til undsætning under Napoleons- 

krigene, og blev her blandet med den lokale andalusiske og 

sigøjniske sang- og musiktradition. Alegrías tilhører gruppen 

af cantes chicos og er en festlig og livlig stilart, som kende-

tegnes ved sin spændstige dynamik, sin lethed og ynde. 

Grundrytmen er en 3/4 takt, og tæller som soleares i et 12-

takts compás med betoninger på  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 

Skønt compas’et er det samme, er den let og levende med sin 
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faste og rytmiske struktur, som både har en vis tyngde og 

samtidig en flydende, fremadrettet energi. Versene består af 

4 otte-stavelses verselinjer, og teksterne er hyppigst glade, 

humoristiske, poetiske og fyldt med kærlighedstemaer, 

men som altid også med smerten som en bestanddel af kær-

ligheden og livet som sådan. Musikken spilles i dur i A, E7 

eller evt. D, altså ikke som mange af flamencoens øvrige 

stilarter i frygisk tonalitet. Dansen er både livlig og kraftfuld 

og kan danses af begge køn, men er måske specielt velegnet 

for et kvindeligt udtryk, hvor det legende, sensuelle, sødme-

fulde og pikante kan komme til sin ret, kombineret med det 

kraftbetonede benarbejde, især i escobillas-stykket. Den mest 

almindelige type er alegrías de Cádiz; men der findes også 

alergrías fra andre egne, f.eks. alegrías de Córdoba, se dette   

Alegrías de Córdoba Alegrías fra Córdoba, kendetegnet ved sin modalitet, sit 

melodiforløb, sine særlige cámbios og sin specielle afslut-

ning. Høres i dag relativt sjældent  

Alfiler  Pyntenål, broche. Især om de nåle der bruges til at samle et 

   sjal og holde det på plads 

Algazara  Egtl. maurernes krigshyl ved angreb. I overført betydning 

vild og larmende lystighed 

Aliviarse  At forløses, lindres, føle lettelse. I sangen dét at forløse en 

tung, dramatisk eller melankolsk stemning for at slutte i en 

lysere og mere oplivende stemning / stilart 

Alivio  Lettelse, lindring, forløsning. Beskriver afslutningen på en 

   jondo stilart, som går over i en lettere, f.eks. skiftet fra soleá 

   til bulerías eller fra tarantos til tangos 

Alhaja  Smykke, pynt 

Almejí  Lille kappe af maurisk oprindelse 

Almidonado  Stivet. F.eks. om skjorter eller underskørter 

Almirez Morter. Messingmortere bruges som rytmeinstrument i folk-

lore-traditionen med tamburiner, flasker, skeer, spanskrør, 

lerkrukker og rumlepotte 

Alpargatas  Lærredssko med hampesål og ankelbindebånd. Bondefodtøj

  der typisk ses til en del egnsdragter 

Alteración  Ændring af en nodeværdi ved fortegn, udvidelse af en skala 

Alternado  Egtl. skiftevis, alternerende. Guitarteknik hvor hhv. højre 

  tommel- og pegefinger skiftevis anslår to forskellige strenge 

Alto  Høj 

Altura de cuerdas Strengehøjde, strengenes afstand fra gribebrættet  

Alzapúa Af alzar: hæve og púa: plektrum. Guitarteknik udelukkende 

kendt i flamenco, hvor tommelfingerneglen fungerer som 

plektrum i en tredelt bevægelse. Mindst to strenge slås an 

med et nedadgående, todelt slag og tommelfingeren trækkes 

derefter op over strengene igen. Kan også spilles omvendt og 

spilles i reglen på de tre dybe strenge E, A og D. Sammen 

med rasgueo og golpe er alzapúa rene flamenco-teknikker. 

Skrives ofte arzapúa 

Amalipen Sigøjnersprog: venskab 

Amargo  Bitter, smertelig 
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Ambiente  Stemning, miljø 

Ámbito  Tone- / skalaomfang 

Amor Kærlighed, et af flamenco-poesiens vigtigste temaer. I dét  

univers drejer det sig ofte en ulykkelig, uopnåelig, uforløst 

eller svigtet kærlighed 

Andalucía  Andalusien, de sydligste spanske regioner, flamencoens  

  hjemsted 

Ángel  Engel. Tener ángel: at have ynde / charme. F.eks. kan en 

danser / dansetype eller sangstil have ynde og livlighed 

Angustias  Smerte, kval, bekymring. Hyppigt brugt tema i flamenco- 

  poesien 

Añoranza Længsel, savn, sorg over et smerteligt tab. Ofte brugt tema i 

flamenco-poesien 

Antebrazo  Underarm 

Anteplanta  Mellemfod, fodbalde 

Antideslizante Skridsikker. Om forskellige typer af danseskoenes såler 

Antiflamenquismo Modstand mod flamencoen. En holdning der i visse dele af 

det spanske samfund var udbredt i 1800-tallet og starten af 

1900-tallet. En del intellektuelle betragtede således flamenco 

som et fænomen tilhørende en subkultur af fattige og andre 

lavtstående samfundsgrupper med et temmelig tvivlsomt ry. 

Også om en retning som bekæmpede (især de udenlandske)  

forfattere og rejseskribenters idylliserende og fordrejede 

beskrivelser af Spanien og folket som pittoreske livsnydere 

 og døgenigte eller som indladende kvinder. Denne holdning 

påførte desværre den seriøse flamenco og dens seriøse ud-

øvere et meget dårligt omdømme, der til dels har holdt sig 

langt op igennem det 20. århundrede   

Antiguo  Gammel, traditionel 

Anular  Ringfinger. Betegnes ved spilleøvelser med a 

Apagado Egtl. slukket. Guitarteknik som afkorter lyden efter anslag 

eller dæmper ringningen fra strengene. Kan udføres med 

  både højre og venstre hånd 

Apirila Folkelige kærlighedssange fra Navarra-området 

Apoyando  Støtte- eller melodianslag. Guitarteknik især ved picadospil:  

Efter anslaget falder fingeren ned og hviler på den næste 

streng. Det giver mulighed for et hårdere anslag og dermed 

en mere rå picado-stil end den klassiske 

Aplique  Applikation 

Apuntar  At intonere sangen til en stilart på en uformel / utraditionel 

 måde 

Apuntar el cante At antyde sangen, d.v.s. at synge lavt / dæmpet, nærmest for 

   sig selv. Se: Por lo bajini 

Apunte  Sangens indledning eller en sagte passage i sangen 

Arabesco I  Arabesk. Melodisk ornamentering / modulering der synges 

   med mange melismer, som f.eks. i stilarten granaínas 

Arabesco II  Danserinders arabisk-orientalske udtryk i håndled, hænder 

   og de enkelte fingres bevægelser 

Arabesco III  Guitarakkompagnement med mange falsetas 

Arabesco IV  Danseteknik: trinfigur fra danza española 
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Arachí  Sigøjnersprog: nat, mørke 

Araquerar  Sigøjnersprog: at tale, sige, kalde 

Arbol de los cantes Stamtræ over flamenco-sangene stilarter 

Arbolá  Se: Alboreá 

Arce  Ahorn, løn. Træsort brugt til guitarens sider og bund 

Arco  Egtl bue. Fodens eller en skoens svang 

Armonía  Harmoni, samklang 

Armónico  Harmonisk, velklingende 

Aro I  Egtl. en ring, bøjle eller tøndeformet bånd af træ eller  metal.

  Guitarens sider som forbinder bunden med dækket - oftest  

af cypres eller ahorn. Kaldes også costados eller flancos 

Aro II   Rammen på en tamburin eller andre typer af instrumenter 

   med formspændte sider. Kaldes også rebordes 

Arpegiado  Af harpa: harpe, harpeagtig. Guitarteknik: at spille akkorder, 

   så de lyder som harpens klange  

Arpegiar  At spille arpegio 

Arpegio  Guitarteknik hvor strengene anslås én af gangen. Tonernes 

brydning i en akkord. Betegnelse for forskellige 

højrehåndsfigurer med brudte akkorder - spillet med pege-, 

lang- og ringfinger, kombineret med tommelfinger-baslinjer. 

"Fingerspil" over flere strenge 

Arrancado  Bestemt, beslutsom 

Arrancarse por At starte, d.v.s. at indlede sangen på en bestemt stilart,  f.eks. 

  arrancarse por seguiríyas 

Arranque  Begyndelse, indledning 

Arrastrado  Egtl. slæbende. Danseteknik: fejetrin 

Arregazado  Opsmøget, opkiltet 

Arreglo  Musikalsk eller dansemæssigt arrangement m.h.p. at den 

 optrædende viser sig fra sin bedste side i et optimalt forløb 

Arremangado Opsmøget, med oprullet ærme 

Arriba  Op. Henviser til tonearten på guitaren, idet por arriba - set

  fra sangerens eller danserens vinkel - er med tonen E som

  udgangspunkt, når grebet tages på åbne strenge uden capo 

Arrieras En særlig type høstsange fra Kastillen, sunget under tærske-

arbejdet med at skille korn fra avner og strå. Synges uden 

guitarakkompagnement og i en rytme, der dels styres af 

tilråbene til trækdyrene og dels kommer fra muldyrenes 

klokker. Melodisk mere ensformige og melismatiske end de 

andalusiske høstsange. Se også: Trilleras  

Arrumbáo  Rumba-agtig, med rumba-præg. Spillestil der benyttes i 

  tangos uden egentlig at skifte stilart 

Arte flamenco Flamenco-kunst. Tanken om flamencoen som en kunstart  

 der har vokset sig ud af og hævet sig op over folkloristiske 

stilarter, romances og ballader og således har udviklet sig  

til en decideret kunstform, bestående af sangen, musikken 

og dansen, og til hvis fortolkning der kræves særlige, 

kunstneriske evner / talenter 

Artesanal  Håndværksarbejde 

Artesania  Håndværk, håndlavet 

Artista  Artist, optrædende kunstner 
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Arzapúa  Andalusisk for alzapúa, se dette 

Asamblea  Egtl. møde. I sevillanas betegnelse for sekvensen, hvor det

  dansende par mødes og første gang står over for hinanden  

efter indledningen og hvor de ser hinanden an, koketterer  

og viser sig frem for hinanden 

Asemblaje  Samling. Her: samlingen af guitarens forskellige dele 

Asentáo  Egtl. siddende, fornuftig. Den basale og perfekte holdning 

   i flamenco-dansen: med bøjede knæ, løse hofter, bækkenet 

 skudt ind under balancepunktet og en rank og rolig overkrop. 

Denne position giver det bedste grund lag for såvel det lang-

somme arbejde med armene som for det hurtige trinarbejde, 

så der opnås en smuk, velafbalanceret, harmonisk og kraft-

fuld dansestil uden uskønt og tempo-sinkende hopperi  

Asilvestrado  Se: Silvestre 

Asonancía  Assonans. Halvrim eller vokalrim hvor kun rim-sættets  

  vokaler stemmer overens 

Aspiración  Vejrtrækning, lille pause 

Atabalillo  Egtl. lille pauke. Danseteknik: trinfigur med et lille hop fra 

danza española-traditionen 

Atrás  Bagude, d.v.s. bagerst på scenen 

Atuendo  Klædedragt, udstyr 

Auroros  Af aurora: daggry, morgenrøde. Tradition med rødder fra 

slutningen af 1400-tallet med grupper af syngende og 

musicerende nattevandrere, der på deres færden gennem  

gader og stræder melder den ny dags komme eller fungerer 

som udråbere af nyheder / forskellige meddelelser. Sangene  

og budskaberne er en slags vægtervers ledsaget af guitarer, 

bandurrias og i visse tilfælde klokker. I modsætning til 

campanilleros er auroros et helårs-fænomen, mens klok-

kespillerne kun er på farten med musik og sang i juledagene  

Autóctono  Lokal, oprindeligt hjemmehørende på et bestemt sted 

Averdialáo  Verdiales-agtig, med verdiales-præg. Spillestil der bruges i  

fandangos uden egentlig at skifte stilart 

¡Ay! Ak! Det basale klageråb der bruges både som temple (ind-

ledning) på sange af cante jondo gruppen og som forstær-

kende effekt undervejs i sangforløbene. Flamenco-sangens 

dybe ”primalskrig”  

Ayear  At klage. At synge / indføje flere ay-klageråb i sangforløbet 

Ayeo  Klagen, det at udbryde klageråb i sangforløbet 

Ayudado  Egtl. hjulpet. Guitarteknik hvor i reglen pegefingeren under- 

støtter tommelfingeren. Spilles nu oftest af ældre guitarister 

 

Babeo Egtl. blævren, pludren. Sangteknik hvor der indføjes en 

ekstra vokal i sammenhæng med en vibrerende, b- eller v-

agtig lyd. En ”bæven” med læberne efter et ords slutvokal. 

Giver en særlig intens, fordybende og indfølt effekt af  

sangens udtryk 

Babosear  Egtl. at pludre, blævre. At bruge babeo i sangens udførelse 

Baes  Sigøjnersprog: hænder 

Bailable  Dansabel, d.v.s. en stilart som kan danses 
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Bailaor(a)  Andalusisk for bailador(a). Flamenco danser(inde) 

Bailarín(a)  Klassisk danser(inde) 

Baile  Dans. Allerede i 100-året e.Kr. nævner den spanskfødte sati- 

riker Martialis kvinderne fra Gades (Cádiz), som var berøm-

te for deres yndefulde og sensuelle dans - måske flamen-

coens forløber eller urform 

Baile chico  Egtl. lille dans. De livlige dansetyper som f.eks. alegrías, 

modsat danse med  store og dybe følelser som soleá m.fl. 

Baile de mochileros Egtl. rygsækbærer-dans. Folkedans fra Córdoba-provinsen  

som danses i juledagene. Stammer fra traditioner i forbin-

delse med olivenhøsten 

Baile de palillos Egtl. dans med kastagnetter. Se: Escuela bolera, 

Baile de sandinga Folkedans fra Sevilla-provinsen. Runddans med hop og 

mange drejninger   

Baile español Spansk dans. Se: Danza española 

Baile flamenco Flamenco-dansen. Flamenco er basalt en meget levende 

   dans, som gennem et par århundreder har gennemgået en 

   løbende og livskraftig udvikling. Det er således ikke muligt 

   at kortlægge eller beskrive et jævnt udviklingsforløb, men 

   kun at påvise vidnesbyrd om dens oprindelige, ”primitive” 

   elementer og form og de ”berigende” ændringer, dansen er 

   tilført gennem tiden. Den var oprindeligt enklere rytmiske 

   markeringer til musikkens puls, danset eller barfodet eller 

   med almindeligt fodtøj afhængigt af socialt tilhørsforhold og 

   økonomisk formåen. Dansen har i perioden omkring 1860- 

1930 (café cantante perioden og guldalderen) og især i løbet 

af det 20. århundrede udviklet sig til en selvstændig kunst- 

form med raffinerede og ekvilibristiske trinteknikker og egen 

funktion som “rytmeinstrument". I førstnævnte  periode blev 

desuden en lang række sangtyper også dansable, især sigøj-

nernes spontane og improviserede stilarter blandet med 

andalusiske danse og f.eks. musik- og danseformer fra de 

sydamerikanske kolonier. Kvindernes dans kendetegnes af 

det yndefylde: arbejdet med overkrop, arme og hænder med 

kontrast i det kraftfulde benarbejde, mens mandedansen i 

højere grad er baseret på det styrkebetonede i trinarbejdet og 

har et merefast og  “afmålt” udtryk. Dansen består normalt af  

tre faste sekvenser: indledning til sangforløbet, trinstykke 

(med gentagelser) og  afslutning med forskellige variationer 

inden for de forskellige stilarter, men visse danse har andre / 

flere karakterisiske passager. Typisk for flamenco-dansen er 

at den er en stærk og ekspressiv dans, der traditionelt udfø-

res af én danser(inde), som personligt fortolker /dramatiserer 

sangens fortælling og musikkens stemning. Den mere scene-

prægede dans har i omfattende grad forandret den oprindeligt 

improviserede form i retning af fast koreograferede forløb 

for såvel solister som grupper 

Baile folclorico Folkedans 

Baile grande  Egtl. stor dans. Danse til sange af cante jondo typerne med 

de store og dybe følelser, f.eks. soleares og seguiríyas 
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Baile intermedio Egtl. mellemliggende dans. Danse som stemningsmæssigt 

  ligger mellem chico og grande som f.eks. tientos og tangos,  

og således både rummer dybere følelser og mere forløsende 

stemninger. Må ikke forveksles med cantes intermedios, som 

er frirytmiske og derfor traditionelt ikke danses 

Baile popular Folkelig dans, d.v.s. dans for det jævne folk. Se: Bailes de 

candil 

Bailes de  Egtl. de store knappers dans, opkaldt efter de sølvknapper, 

botón gordo  der pyntede mændenes korte jakker eller bukseben. Se:  

Bailes de candil 

Bailes de candil Egtl. dans til olielampens skær. Forsamling i beboelses- 

husenes gårde / gårdhaver eller - hyppigere – i tavernaer med 

dans og optræden af jævne folk med lyst til og talent for at 

danse. Typiske danse var zapateado, zorongo, tango, polo, 

zarandeo og rondeña. Da det i reglen var folk fra de lavere 

samfundsklasser, der mødtes her, omtaltes fænomenet ofte 

synonymt med baile popular. Kaldes også bailes de cascabel 

Bailes de   Egtl. bjælde-dans. Opkaldt efter de små sølvbjælder og andre 

cascabel  pynteknapper, der smykkede mændenes jakker eller bukse- 

  ben. Se: Bailes de candil 

Bailes de palillos Dans med kastagnetter. Betegnelse for forskellige typer af 

folkedanse, udført med rytmeledsagelse af kastagnetter, 

f.eks. jotas, fandangos og sevillanas 

Bailotear  At danse meget - og dårligt 

Bailoteo  Megen og heftig dans 

Baja Andalucía Nedre Andalusien. Flamencoens vugge i trekanten mellem  

Cádiz, Sevilla og Morón de la Frontera  

Bajañi  Sigøjnersprog: guitar 

Bajini  Sangteknik. Ved cante por bajini synges kun med nedsat 

   kraft / styrke for at understrege sangens intensitet og den 

intime stemning blandt aficionados 

Bajo  Bas, dyb 

Bajo puente  Broens fundament, d.v.s. en forstærkende ribbe under broen  

i guitarens klangkasse 

Balanceo  Af balanza: vægt. Danseteknik hvor danseren primært  

arbejder med bløde, bølgende bevægelser i  torsoen og dens 

udtryk. Bruges meget i de mere legende stilarter som f.eks. 

rumbas og guajíras 

Ballet español Ballet med indslag og teknikker fra den spanske folklore- 

dans og flamencoen. Typisk fra begyndelsen af det 20. 

århundrede  

Bamberas  Af bamba, andalusisk for columpio: gynge. Sange der blev 

   sunget ved f.eks. byfesternes og markedspladsernes gynger. 

   Livlig stilart sunget a palo seco i alegrías compás. Synges, 

   spilles og danses nu i soleares compás og stemning.Verset 

   består normalt af 4 otte-stavelses verselinjer, skønt denne  

struktur ikke altid har været overholdt så nøje, idet bamberas 

er en af de flamenkiserede, andalusiske folkestilarter 

Bandola   Et firestrenget lut-agtigt instrument i familie med bandolín, 

   en slags mandolin 
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Bandolás  Folklore-stilart af de ældste fandangos fra Málaga-provinsen,  

opkaldt efter det ledsagende instrument. Verseformen består 

af 4 otte-stavelses verselinjer med rim på 2. og 4. linje 

Bandolerismo Røver-uvæsen. En forestilling om bjergområdernes smugler- 

   og røverbander som et af flamencoens hjemsteder og / eller 

udklingsmiljøer   

Bandolín  En art mandolin 

Bandurria 12-strenget mandolinagtigt instrument som bruges i folke-

musik 

Banquillo de pie Se: Escabel 

Baquetas Trommestikker, bruges bl.a. på cajón og chicotén  

Barbi  Sigøjnersprog: smuk, elegant, indtagende 

Barboquejo  Hagerem, hagebånd på en hat 

Bareta  Se: Vareta 

Barí  Sigøjnersprog: god 

Barniz  Fernis, lak til behandling af guitaren 

Barra I  Taktstreg. Kaldes også negra 

Barra II  Barré-greb. Guitargreb over alle strenge i ét greb med den 

   samme finger 

Barra III  Ribbe. Guitarens indvendige støttelister, der sidder som 

  afstivning på både dækket og bunden og således stabiliserer 

guitarens krop (klangkasse) 

Barraje  Opribning. Monteringen af guitarens indvendige ribber. De 

   forskellige guitarbyggere har gennem tiderne haft hver deres 

   personlige måde at placere ribberne på m.h.p. at optimere 

   instrumentets klang og stabilitet. Se også: Varetaje 

Barros flamencos Bemalede og romantiserende keramikfigurer med personer 

fra folkelivet eller flamencoen, iført regional- eller flamenco- 

dragter og i livsglade / kokette positioner med en blomst, et 

musikinstrument eller lignende. Typiske for den romantiske, 

folklore-begejstrede periode i 1700- og 1800-tallet 

Básico  Basal, grundlæggende. Se også: Cantes básicos 

Bastes  Sigøjnersprog: hænder 

Bastidor  Ramme. F.eks. hvor guitarens rosette-dekoration samles  

Bastón  Stok. Bruges til at markere rytmen med eller som rekvisit i 

  specielt seguiríyas- eller martinetes-danse 

Bata I  Sigøjnersprog: mor 

Bata II  Kjole 

Bata de cola  Kjole med langt slæb, som vandt indpas med moden i slut- 

  ningen af 1800-tallet frem til ca. 1910/15. Kjolen er som 

regel glat til midt på låret eller omkring knæet, og derfra 

udgår flæserne og slæbet bagpå. Det kræver en særlig teknik  

og gode benmuskler at manøvrere og kontrollere det tunge 

slæb. En koreografi, der danses med bata de cola vil i reglen 

indeholde færre og kortere trinsekvenser end normalt, da det 

ikke er let at løfte op i / bære kjolens tyngde under længere 

trinpassager. I stedet udnyttes dansens rum og danserindens 

muligheder for at lave markeringer og figurer med kroppen, 

armene og hænderne samt at få kjolen til at “svæve” og 

lande elegant omkring hendes fødder   
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Bata de volantes Den traditionelle, andalusiske flæsedragt. Kaldes også traje  

de gitana eller traje de faralaes 

Batidor  Guitarens gribebræt. Se: Mastil 

Bato  Sigøjnersprog: far 

Batuda  Danseteknik: trinfigur fra danza española 

Belén  Egtl. Betlehem. Julekrybbe, sceneri der skildrer begivenhe- 

derne omkring Jesu fødsel. Et tema i mange villancicos 

Berrochí  Sigøjnersprog: rædsel, angst 

Bezaneras  En glemt stilart 

Bies  Se: Cinta de bies 

Binario  Tofjerdedelstakt 

Bisagra  Se: Puente III 

Blonda  Blonde 

Blusa  Bluse  

Bobinador Spolemaskine. Redskab til spoling / stramning af nye 

guitarstrenge 

Boca  Egtl. mund. Lydhul i guitar eller i cajón 

Bocamanga  Ærmeopslag, ærmehul 

Bochimichía  Kompliceret folkedans fra Córdoba-provinsen som danses 

   med sværd og rummer flere forskellige formationer af de 

   dansende. Akkompagneres af laúd, guitar og tamburin 

Bofetón  Egtl. øretæve. Danseteknik hvor danseren slår små slag på 

  lårene / benene  

Bolero Dans fra 1800-tallet med oprindelse i den folkelige segui-

dilla. Den udføres i et langsommere, næsten majestætisk 

  tempo i 3/4 takt og er en yndefuld dans, som har inspireret  

flere moderne komponister. En næsten fast bestanddel i 

zarzuela-traditionen 

Bolsillo  Lomme 

Bolsillo embocado Paspoleret lomme. En særlig type lomme der ikke har en 

   klap, men hvis kanter er ombukket, evt. med kantbesætning 

   af skind eller velour. Typisk for mange af de korte jakker, 

   der bruges til forskellige regional- og festdragter 

Bombeada  Buet, svungen. Især om guitarens facon 

Bonito  Guitarudtryk. Om det gode, men lidt for pæne spil 

Borassa  Egtl. palmyrapalme. Blæseinstrument der bruges i katalansk

  folkemusik som bestanddel af den typiske cobla 

Bordado  Broderi / broderet 

Bordón I  Guitarens 6. og dybeste streng, E-strengen 

Bordón II  Strofe med tre verselinjer der som omkvæd eller slutstrofe 

  føjes til seguidillaen's syv verselinjer, f.eks. i sevillanas 

Bordonear  At spille på guitarens dybe strenge 

Bordoneo  Danseteknik: trinfigur fra escuela bolera 

Bordones  Guitarens dybe strenge: 4., 5. og 6. streng, de tre øverste med

  tonerne D, A og E 

Borla  (Pynte)kvast, dusk 

Borlón  Stor kvast 

Botas  Støvler 

Botas camperas Se: Botos de campo 
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Botas de baile Dansestøvler. Kortskaftede tætsiddende støvler med en 

   halvhøj, kraftig hæl, hvor både tå- og hælflik oftest er 

   forsynet med søm m.h.p. at forstærke trinlyden. Dette giver 

   en hård, distinkt klang 

Botella labrada Karakteristisk flaske med ophøjet mønster til f.eks. anis-

brændevin eller –likør; spilles typisk med en ske op og ned 

over mønsteret. Med sin klirrende og skraldrende lyd brugt 

som folkeligt rytmeinstrument sammen med bl.a. morter, 

lerkrukke og rumlepotte, specielt til villancicos 

Botillería  Lille café eller likørudsalg hvor der ofte blev arrangeret sang 

   og dans i midten og slutningen af 1800-tallet 

Botines  Støvletter 

Botitas  Kortskaftede støvler 

Botón  Knap 

Botonadura  Knaplukning, knapbesætning 

Botos  Støvler 

Botos de campo Langskaftede støvler af kernelæder med en lav og kraftig 

   hæl.Bruges som tilbehør til bl.a. ridedragt 

Botos de Valverde Se: Botos de campo 

Bout  Se: Caja 

Braceo  Dansernes arbejde med armene. Mens den mandlige dansers 

udtryk er kraftbetonet, stærkt og "afmålt", er kvindernes 

bevægelser som regel mere harmoniske, bølgende bløde og 

"kærtegnende". En spansk talemåde udtrykker, at kraften 

sidder fra livet og nedefter, mens kunsten sidder fra livet og 

opefter, specifikt i armenes, hændernes og de enkelte fingres 

bevægelser 

Bragueta  Bukseslids, -split, buksegylp 

Brazo  Arm 

Buleaero  Sanger der har specialiseret sig i fortolkningen af bulerías 

Bulerías  Af bullír: syde, sprudle, bruse eller burlería: spøg, spas, sjov. 

Festlig og dynamisk stilart primært fra Cádiz og Jerez de la 

Frontera, sigøjnernes særlige udgave af alegrías. Der findes 

dog også variationer fra andre egne i Andalusien. Stammer 

formentlig fra slutningen af 1800-tallet og kendetegnes ved  

sit hurtige tempo og sin stærke rytmiske intensitet, der ind- 

byder til glade tilråb og klap. Grundrytmen er som i andre 

afledninger af soleares 3/4 og tæller som disse i et 12-takts 

compás, som liftes med accent på 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 

Dansen beror på ”leg” og improvisation og udføres med en 

blanding af humor, ynde og charme. Verseformen består af 

3 eller 4 otte-stavelses verse-linjer, som kan forlænges ved 

gentagelse af sætninger, indskyden af ay!-lyde eller andre 

ord. Teksterne kan handle om alt mellem himmel og jord.  

De er selvfølgelig mest glade, sjove og underfundige, men 

rummer også tit snerten af den altid tilstedeværende smerte. 

Bulerías fungerer ofte som en art "rundesang", hvor flere 

forskellige sangere har mulighed for at bidrage til fælles-

skabet og festlighederne med deres specielle vers og indfald. 
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Bruges ofte i både sangen og dansen som afslutning på soleá 

og alegrías. Musikken spilles por medio eller por arriba, og 

også guitaristen har mulighed for at brillere med forskellige 

kraftfulde og overraskende detaljer i rytmen eller med fint 

ornamenterede melodiforløb 

Bulerías a golpe Se: Bulerías por soleá 

Bulerías ligadas Egtl. forbundne / sammenhængende bulerías. Om bulerías 

  sunget til ledsagelse af dans og således tilpasset den livlige, 

fremadskridende rytme i dans og guitarakkompagnement 

Bulerías navideñas Jule-bulerías. De villancicos, der synges i bulerías compás 

Bulerías por soleá Langsommere og mere seriøs udgave af bulerías. Kaldes 

også bulerías a golpe 

Buleríl  Hvad der har med bulerías at gøre 

Bulipén  Sigøjnersprog: bedrag 

Bulo  Sigøjnersprog: usandhed, løgn 

Busné  Sigøjnersprog: ikke-sigøjner, "hvid" 

 

Cabal  Egtl. herre, "gentleman". Den ægte aficionado, som forstår at  

vurdere kvaliteten af det, han hører eller ser og som mødes  

med ligesindede for lytte til og diskutere sangen, seriøst og 

med kendskab til emnet - m.h.p. at nyde dens  æstetiske og 

følelsesmæssige indhold og værdier - langt fra de mere 

festorienterede og forlystelsesagtige stemninger og miljøer. 

En respektfuld betegnelse for den sande flamenco-kender 

Cabales Stilart af seguiríyas-familien. Høres oftest som remate (af- 

slutning) på seguiríyas, og spilles da med ændret harmoni fra 

  en frygisk skala til en dur-skala 

Caballito  Egtl. lille hest. Danseteknik: trin med et lille hop fra escuela 

  bolera traditionen 

Cabeza I  Hoved. En vigtig kropsdel for danseren m.h.p. mimikken og 

  formidlingen af følelser. Holdes smukt løftet på den strakte

  hals, drejes til siderne eller bøjes under dansen 

Cabeza II  Guitarens hoved. Oftest fremstillet af cedertræ og ornamen- 

teret med forskellige former for udskæringer. På hovedet 

sidder de forskelligge typer af stemmeskruer 

Cabeza ahuecada Gennembrudt guitarhoved, hvorpå der sidder stemmeskruer i 

  form af  beslag (mekaniske stemmeskruer) 

Cacarear  At prale, skryde, spankulere 

Cacareo  Pralen, kaglen, "hanekyllinge-manerer". Noget man for alt i  

verden bør undgå, især som mandlig danser 

Cacharro  Lertøj. Forskellige typer lerkrukker bruges som rytmeinstru- 

ment i folkemusiktraditionen 

La cachucha Folkedans fra Cádiz-provinsen i 3/4 rytme, opstået i 1700-

tallet med oprindelse i boleros og som danses i grupper af to 

par. Dansen starter langsomt - nærmest højtideligt, men 

  bliver senere lystigere og lidenskabelig med hurtige bevæ-

gelser. Akkompagneentet består af guitar, bandurria og 

kastagnetter. Den stilart hvoraf senere sigøjnernes zambra 

har udviklet sig 

Cadencia  Kadence. Tone- eller akkordrække omkring grundtonen 
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 Cadencia andalúz Andalusisk kadence. De to basis-udgangspunkter por arriba 

  (tonen E) og por en medio (tonen A) er grundlæggende for 

 denne akkordrække  

Cadenza  Se: Cadencia 

Cadera  Hofte 

Café cantante Synge-caféer / barer med flamenco-optræden, almindelige  

i perioden ca. 1860-1910. Deres ry og funktion er meget 

omdiskuteret, idet de grundlæggende var underholdnings- 

etablissementer, men samtidig også steder, hvor amatører 

og professionelle kunne mødes, udfolde sig og udvikle deres 

talenter. I denne periode udviklede dansen sig dels i retning 

af mere fastlagte koreografier med fokus på trinarbejdet 

samt større bevægelser a.h.t. sceneudtrykket, ligesom flere 

stilarter blev dansable og flere ikke-flamenco genrer så småt 

vandt indpas i det oprindelige flamenco-repertoire     

Caída I  Egtl. fald. Afsluttende kadence især i sangen, hvor stemmen 

   sænkes. Denne teknik kan også bruges i andre passager i  

sangforløbet. Konkret bruges teknikken ofte for at under-

strege seguiríyas-strofens 5. stavelse i 3. verselinje  

Caída II  I dansen en langsom type contratiempo uden betoning på 

  slutslaget  

Caída III  Betegnelse for en type trinanslag der ikke selv er dirigeret, 

  men som følger umiddelbart efter et sådant styret anslag i 

en naturligt faldende bevægelse v.hj.a. fodens egen vægt 

Cairel  Egtl. krans eller lok af kunstigt hår. Pyntekvast på tøjet, 

   almindeligvis af silketråd eller læder 

Cairelear  Pynte, besætte med frynser eller kvaste 

Caja  Kasse. Guitarens krop. Kaldes også - sjældnere – bout 

Caja de resonancia Guitarens klangkasse, den nederste del af kroppen. Kaldes 

også caja sonora 

Caja sonora  Se: Caja de resonancia 

Cajón  Egtl. skuffe, stor pakkasse. Rytmeinstrument af form som 

en kasse med løst dæk og lydhul bagpå. Musikeren sidder på 

selve kassen og anslår dens dæk eller sider. Kassen kan være 

forsynet indvendigt med én eller flere justerbare strenge, 

som giver en lilletrommeagtig, durrende lydeffekt. Spilles 

med hænderne, fingerspidserne eller med whiskers, afhæn-

gigt af den ønskede lydstyrke og stilartens karakter. Blev i 

1980’erne en fast bestanddel i den moderne flamenco  

Calado  Gennembrudt, med hulmønster eller hulsøm 

Calce  Indlæg, underlag, skinne. Mærke på guitarens hals 

Calcáneo  Fodens hæl 

Calé  Sigøjnersprog: sigøjner. Af indisk kaló: sort 

Caleseras Af calesero: (droske)kusk. Sangstil fra den andalusiske 

folketradition, som regel bestående af 4 verselinjer, hvor 1. 

og 3. linje er syv-stavelses og 2. og 4. linje er fem-stavelses 

strofer 

Cayo real Af kongeligt kød og blod. Om sigøjnere af ren æt og direkte 

afstamning fra faronerne, jf. myterne om at de sigøjnere, der 

ankom til Europa i senmiddelalderen, stammede fra Egypten 
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Caló  De spanske sigøjneres sprog, en blanding af spansk og  det  

  fælles sigøjnersprog romaní 

Calorró  Sigøjnersprog: sigøjner 

Calzado  Sko, fodtøj 

Calzón Eller calzón corto. Bukser som når lige under knæet. Ofte 

pyntet med en række knapper ned langs siderne 

Cámbiar palmas At klappe på skift, d.v.s. at én klapper grundrytmen, mens en 

  anden klapper rytmens underdelinger (takt / modtakt) 

Cámbio Skift i sangen. Hyppigt anvendt ændring i visse stilarter 

m.h.p. at afslutte dem hurtigere eller i en mere ”heftig” stil 

Cambrés  Se: Quiebro 

Cambri  Sigøjnersprog: gravid, svanger 

Camelar  Sigøjnersprog: at elske, kurtisere, ønske 

Camelo  Sigøjnersprog: skuffelse, bedrag 

Camisa  Skjorte 

Camisa de churreras Skjorte med mindre kalvekrøs som bruges sammen med 

   rytterbukser og kort jakke, typisk til de store ferias og andre 

   fester 

Camisa de encajes Se: Camisa rizada 

Camisa de tirilla Skjorte med løs stand / krave uden flipper, "bondeskjorte" 

Camisa rizada Skjorte med kalvekrøs. Bruges som tilbehør til traje corto,  

især af ryttere ved festlige lejligheder, f.eks. de store by- og 

markedsfester. Tidligere meget brugt af mandlige flamenco- 

dansere   

Campanas  Egtl. klokker. Danseteknik: trinpassage i zapateado-dansen. 

  Findes også som en særlig trinpassage i ældre versioner af

  seguiríyas. Akkompagneret af guitaren giver trinforløbene  

associationer i retning af klokkeslag, enten de hurtige og 

lette eller de tunge dødsslag  

Campanela I Danseteknik: trinfigur fra danza española, en rond de 

   chambe i luften 

Campanela II Guitarteknik: anslag af en akkord 

Campanilleros I Klokkespillere, der som en slags vægtere kaldte til morgen-

bøn op mod jul 

Campanilleros II Traditionel sangstil med religiøse motiver af gruppen  af  

cantes autóctonos og med rødder tilbage til 1400-tallet. 

Oprindeligt sunget i grupper under religiøse processioner for 

Jomfruen af Rosario i oktober. Hertil brugtes små bjælder 

(campanillas). Andre steder går disse grupper ud i for-  

bindelse med jomfru Marias optagelse i Himmelen i august, 

Corpus Cristi-fejringen eller alle lørdage ved midnat samt i 

forbindelse med juledagene. Verseformen består alminde-

ligvis af 6 verselinjer med assonans, hvor 1., 3. og 5. linje 

har 10 stavelser, 2., 4. og 6. har 12 stavelser. Høres også med  

4 otte-stavelses verselinjer forbundet med andre 4 linjer á 

seks stavelser. Rytmen er en taktfast og livlig 3/8, og akkom-

pagnementet er tilsvarende let og medrivende, spillet i A-dur 

eller E7  

Caña I En af flamencoens ældste palos med en uvis, folkelig oprin-

delse, måske en afledning af arabisk gaunnía: sang. Caña 
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betragtes som stammen i forgreningen af de mange andalu-

siske sangtyper. Caña er tillige grundstammen for mange 

stilarter inden for soleares-familien og afsluttes i reglen por 

soleá. Compas består af  to 3/4 og tre 2/4 takter med 

tilsammen 12 slag med soleares betoninger. Verseformen 

består af 4 otte-stavelses verselinjer med rim på 2. og 4. 

linje. Sangen er alvorlig og højtidelig og udføres med mange 

melismer. Guitarakkom-pagnementet spilles normalt i E-mol 

Caña II  En særlig type kraftige læder-gamacher 

Canaíllo  Slang for folk fra San Fernando 

Cañamo  Hampelærred, bruges almindeligvis til alpargatas 

Canastera  En omdiskuteret ny stilart skabt af sangeren Camarón de la  

Isla og guitaristen Paco de Lucía i 1972. Musikalsk bygger  

den på fandangos de Huelva, mens den rytmiske fundament 

er rondeña’ens. På trods af en dyb skepsis fra de ortodokse 

flamencologers side blev stilarten så populær, at der også er 

kreeret danse til den  
 

Canastero Kurvefletter. Et af sigøjnernernes traditionelle håndværk, 

derfor også betegnelse for mange sigøjnere 

Cancán  Kraftigt farvet bomuldsstof. Også betegnelse for det kraftige 

”papernylon”, der blev brugt til flamenco-kjolernes indven- 

dige flæser i 1970’erne og 80’erne. Kaldes også tarlatana 

Cañero de paja Relativ høj, fladpuldet hat af strå. Udgave af den typiske  

andalusiske, bredskyggede hat i dette lettere materiale  

Canesú  Bærestykke (på f.eks. kjole eller bluse)  

Cangri  Sigøjnersprog: kirke  

Cañi  Sigøjnersprog: sigøjner, sigøjneragtig  

Canción  Sang 

Canción española Spansk sang. Musikalsk blandingsform som bygger på den

  klassiske tonadilla, krydret med  andalusiske folklore- 

  stilarter samt udtryk og elementer fra flamencoen. Skabt 

  af professionelle digtere / sangskrivere og komponister til 

  orkesterakkompagnement. Teksterne er i reglen stemnings-

  fulde med temaer som kærlighed, folkelivet og effektfulde,  

gribende historier, og melodierne er lette og smægtende. 

Denne hybridform havde sin storhedstid fra 1920'erne og  

frem, især i 1950'erne og -60'erne, og har overlevet helt op i 

vor tid via shows, melodramatiske teaterstykker og film. 

Mange flamenco-sangere forfaldt i popularitetens navn til at 

fortolke denne stilart som cantes festeros og medvirkede på 

den måde til at underminere den egentlige flamenco i en 

periode, hvor  den i forvejen var nede i en bølgedal. Kaldes 

også canción flamenca eller cuplé flamenco 

Canción flamenca Se: Canción española  

Canción por bulerías Sange i bulerías-compas. I modsætning til de egentlige  

 bulerías er canción por bulerías en genre, der minder mere 

om ballader, idet de indeholder en fremadskridende for-

tælling med omkvæd mellem de enkelte vers. Skønt de kan 

have det samme ”vid og bid” som bulerías, fornemmes de 

ofte som blødere bl.a. i kraft af den sammenhængende 
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historie og det genkendelige omkvæd. Musikalsk kendeteg-

gnes den ved en mindre markeret og mere valseagtig feeling 

end de traditionelle bulerías 

Cancionero andalúz Den musiktradition og -kultur, som fandtes i Andalusien ved  

sigøjnernes ankomst hertil i 1400-tallet: den lokale anda-

lusiske folklore, mellemøstlig / arabisk musik og sang, 

gregoriansk sang og synagogesang 

Cañon  Kanon. Slang for en supergod guitar 

Cantante  Sanger(inde)              

Cantaór(a)  Andalusisk for cantador(a): flamenco-sanger(inde) 

Cantar con guía At synge med ”ledetråd”. D.v.s. at indlede en sang i en 

enklere og mere let form, fortsætte i én eller flere stilarter, 

som er mere krævende og tilsidst afslutte i en kraftbetonet og 

jondo stilart. Eksempelvis indledes por liviana, fortsættes por 

serrana og sluttes por seguiríyas 

Cantar por fiesta At synge bulerías 

Cantar por to' lo jondo At synge de ældste og mest oprindelige, dybe stilarter 

Cántaro soplado Tykmavet, uglaseret lerkrukke. Bruges som rytmeinstrument 

i folkemusikstilarterne. Anslås ofte på åbningen med en 

lærredssko og giver derved en dump, rungende klang 

Cante Andalusisk for canto: sang. Flamenco-sangen hvis basis-

genrer omfatter: tonás, seguiríyas og soleá samt tangos 

gitanos. Der findes flere forskellige måder at rubricere de 

forskellige stilarter på, bl.a. efter deres oprindelsessted, 

følelsesmæssige dybde, om de er med eller uden akkom-

pagnement etc.  

Cante a compás Sang der udføres i fuld overensstemmelse med rytme og 

taktfor den pågældende stilart, i samklang med akkompagne-

mentet 

Cante ad libitum Frirytmisk sang, d.v.s. sange uden fast rytmestruktur. Kaldes  

også cante libre 

Cante aflamencado Flamenco-påvirket sang. Stilarter som ikke har deres oprin-

delse i egentlige flamenco-former, men i forskellige folklore-

former eller evt. andre musikformer, som er påvirket af / 

fortolket som flamenco og i et vist omfang indgået blandt 

flamencoens stilarter  

Cante andalúz Andalusisk sang. Udtryk for de flamenco-stilarter, som  

bygger på folketraditionen, især af fandango-familien. 

Bruges også (lidt tvivlsomt) om flamencoens mere livlige og 

lette stilarter 

Cante bonito Smuk sang. Den pæne, overfladiske og ornamenterede sang 

   der søger at fremhæve sangeren som person og smigre / lefle 

   for publikum - ofte med en blanding af flere stilarter. Hører 

ikke hjemme i den autentiske flamenco  

Cante caro  Egtl. dyrebar sang. Beskriver den virkeligt gode og ypperligt 

   fortolkede sang 

Cante chico  Egtl. lille sang. Den lettere sangtradition. Ikke sangteknisk 

   lettere men med livligere temaer beregnet til festlig brug og 

   derfor også tit med hurtigere tempo 
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Cante comercialón ”Business sang”. Sangtype og -udførelse der søger succes og 

popularitet som den korteste og nemmeste vej til publikums 

gunst, og som dermed kun lever i øjeblikket 

Cante corto  Sang med kun et enkelt vers og få verselinjer, subsidiært en 

udeladelse af gentagelsen af verselinjer 

Cante de cámbio Cámbio: skift. Skift i sangens toneart - altså ikke i dens 

   compás. Høres hyppigt i seguiríyas-familien med skift fra  

seguiríyas til cabales samt i stilarten serranas 

Cante de columpio Se: Bamberas 

Cante de cuarto Egtl. kammersang. Privat arrangeret optræden, meget ofte af 

Tyendet tilknyttet de forskellige herskaber og herremænd. 

Med andre ansættelses- og arbejdsforhold et fænomen, som 

stort set ikke findes mere 

Cante de garganta Hals-sang. Sang udført guturalt, presset frem uden brug af 

   bugstøtte og som dermed slider / skader stemmebåndene.  

Det modsatte af cante diafragmático; se dette 

Cante de madrugá Sang ved daggry. Minearbejdernes sang, når de tidligt om 

  morgenen begav sig på vej til dagens hårde, farlige arbejde 

Cante de marengos Se: Jabegotes 

Cante diafragmático Sang frembragt ved brug af bugstøtten til at stabilisere og 

forstærke udførelsen i stedet for at presse sangtoner og 

-volumen i stemmebåndene  

Cante flamenco Flamenco-sang. Betegnelse for musikalske former / stilarter, 

 der bredte sig omkring midten af 1800-tallet som resultat af 

blandingen mellem forskellige musikformer og folklore- 

udtryk i Andalusien  

Cante flamenco Flamenco med oprindelse i andalusiske folkloreformer eller 

andalúz   sunget af ikke-sigøjnere  

Cante flamenco Flamenco med oprindelse i de sigøjniske stilarter eller sun- 

gitano   get af sigøjnere  

Cante gachó  ”Hvid sang”, d.v.s. sang udført af ikke-sigøjnere (payos) 

eller sang uden de typiske sigøjniske karakteristika 

Cante grande Egtl. stor sang. Bruges også i stedet for cante jondo om de 

  dybfølte, tragiske og højtidelige palos. Se også: Cante jondo 

Cante intermedio Egtl. mellemsang. Sange hvis følelsesmæsige stemninger 

  ligger mellem cante chico og cante jondo. Frirytmiske sange 

  som ikke stammer fra flamencoens "gyldne trekant", men er 

  afledninger af forskellige typer fandangos 

Cante jondo  Andalusisk for cante hondo, dyb sang. Dyb refererer til de 

dybe følelser i teksterne, ikke til stemmelejet. Cante jondo  

er den rene, oprindelige sigøjnersang, hvorfra de egentlige 

flamenco-sange stammer. Her er temaerne sørgmodige eller 

melankolske: den uafvendelige skæbne, døden, ulykkelig 

kærlighed, skuffelse, svigt, fortvivlelse, had og forfølgelse i 

en bevidsthed om, at eksistensen aldrig kan være uproble-

matisk, men altid er smerteblandet og har døden og for-

gængeligheden som baggrund 

Cante largo  Egtl. lang sang. Sangvers med mange linjer eller med  gen-

  tagelser af flere linjer, evt. yderligere forlænget ved brug  

af melismer, klageråb, gentagne ord eller dele af verset 
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Cante libre  Se: Cante ad libitum 

Cante ligero Egtl. let, hurtig, flydende sang. Betegnelse for sangtyper der 

ikke rummer flamencoens dybe stemninger eller  fortolk-

nings-karakteristika med f.eks. klageråb, pauser, gentagelser 

og improvisationer 

Cante liviano I Let sang, d.v.s. mere livlige stilarter som modsætning til 

cante jondo 

Cante liviano II Indledningen / optakten til en sang 

Cante liso  Se: Cante ligero 

Cante llorao  Egtl. grådkvalt sang. Jondo stilarter udført på en ekstremt  

smertelig måde som minder om klagende gråd. Typisk for 

stilarten playeras, der er indbegrebet af al klagesang 

Cante melismático Melismesang. Melismatisk, d.v.s. sang med mange tone- 

flidninger, hvor ord eller stavelser i sangteksten ”trækkes 

ud” over to eller flere toner i modsætning til cante silábico; 

se dette  

Cante p'alante Egtl. sang fremme på scenen, d.v.s. hvor sangeren er hoved- 

   personen og sangen det egentlige / vigtige, der lyttes til 

Cante p'atrás Egtl. sang bagerst på scenen, d.v.s. hvor sangen træder i 

baggrunden og fungerer  som ledsagelse til dansen 

Cante pa’ bailar Se: Cante p’atras 

Cante pa’ escuchar Se: Cante p’alante 

Cante payo ”Hvid sang”. Sang sunget af ikke-sigøjnere eller sunget 

jævnt uden puls eller rytme og især uden flamencoens 

karakteristika i form af klager eller ru, smertende stemme  

Cante silábico ”Stavelsessang”. Stilarter hvor hvert ord / hver stavelse 

korresponderer med én tone i melodien. Høres specielt i 

alegrías og tangos, der generelt er stavelsesbaseret frem for 

melismatisk. Se også: Cante melismático 

Cante sin guitarra Sang uden guitarakkompagnement. Se: A palo seco  

Cantero  Sangmæssig, hvad der har med sangen at gøre 

Cantes autoctonos Sangtyper med oprindelse i den andalusiske folklore- 

tradition, men påvirket af flamenco som f.eks. sevillanas, 

bamberas og campanilleros 

Cantes autónomos De ægte, oprindelige sangtyper som kendetegnes ved deres  

følelsesmæssige dybde og den stemmemæssige ruhed med 

såvel andalusiske som sigøjniske elementer: romances, caña, 

polo, livianas, serranas og peteneras 

Cantes básicos Basis-sange, kerne-stilarter. Betegnelse for de ældste og helt 

   grundlæggende stilarter: romances, soleá, tonás, seguiríyas 

og tangos flamencos. Kendetegnes bl.a. ved deres sigøjniske 

oprindelse 

Cantes de brega Se: Cantes de faena 

Cantes camperos Sange fra landet / bondesange. En stor gruppe (arbejds)sange  

af folkelig oprindelse uden akkompagnement og dans. 

Mange af disse sange synges også i flamenkiserede versioner 

Cantes de Cádiz Sange fra Cádiz-egnen: cantiñas, alegrías, mirabrás, romeras, 

caracoles, gilianas, tangos og tanguillos samt visse varia-

tioner inden for seguiríyas og soleares 
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Cantes de Córdoba Sange fra Córdoba. Betegnelse for varianter inden for soleá, 

alegrías, fandangos og saetas, som på Córdoba-egnen for-

tolkes med særlige stilistiske karakteristika 

Cantes de faena Fællesbetegnelse for en lang række arbejdssange   

Cantes de fragua Se: Cantes fragüeros 

Cantes de galeras Se: Galeras 

Cantes de gañanía Daglejersange. Sange sunget af landarbejderne både under 

arbejdet og i den (sparsomme) fritid i de særligt opførte, 

fælles daglejerhuse 

Cantes de ída y vuelta Egtl. tur-retur sange. Stilarter med spanske rødder, blandet 

Med den lokale folklore i de tidligere spanske kolonier i  

Sydamerika og derefter kommet tilbage til moderlandet, 

typisk med hjemvendte søfolk. Musikken er typisk blødere 

3/4 eller 4/4 rytmer, og teksterne handler ofte om dagliglivet 

og kærligheden. Dansene er livlige, ”tilbagelænede” og 

sensuelle og guitarspillet melodisk og indsmigrende. Cantes 

de ída y vuelta er: colombianas, guajíras, vidalitas, milongas 

og rumbas 

Cantes de importación Importerede sange. Bruges som overordnet betegnelse for 

   stilarter, der ikke stammer fra Andalusien, d.v.s. stilarter fra 

   Nordspanien og de spanske kolonier i Sydamerika 

Cantes de Jerez Sange fra Jerez. Betegnelse der bruges til at karakterisere 

palos med oprindelse i Jerez-området eller personlige for-

tolkninger af særligt fremtrædende kunstnere fra regionen, 

især inden for stilarter som seguiríyas, soleá, saetas, visse 

former for tangos og naturligvis de ægte bulerías, der 

kendetegnes ved deres korte vers og enestående compás 

Cantes de las minas Sange fra minerne. En særlig type sange af gruppen cantes 

de Levante med temaer fra livet i og omkring minerne: 

cartageneras, mineras, tarantas og tarantos 

Cantes de Levante Sange fra Levanten, Spaniens sydøstlige kyster. Fra  

Granada-egnen granaínas og medias granaínas, fra Málaga- 

provinsen malagueñas, fandangos og verdiales, fra Almeria- 

regionen tarantas, taranto og fandangos samt fra Murcia-

egnen cartageneras, fandangos mineros, tarantas, taranto, 

mineras, murcianas og levantina. Opstået af forskellige 

fandangos-typer fra Málaga-området og østover 

Cantes de Los Puertos Sange fra byerne ved Cadiz-bugten: Puerto de Santa María,  

  Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, Chiclana m.fl. 

Cantes de Málaga Sange fra Málaga. Fællesbetegnelse for en række stilarter  

med oprindelse i Málaga-regionen: verdiales, rondeñas,  

jaberas og malagueñas, foruden tangos de Málaga, en type 

tangos der blev kendt via sin karakteristiske musikalske  

fortolkning af store sangere fra området 

Cantes de siega Høstsange. Se også: Cantes camperos 

Cantes de siembra Så-sange. Se også: Cantes camperos 

Cantes de Triana Sange fra Triana-kvarteret. Betegnelse for palos stammende 

fra sigøjner-bydelen i Sevilla: tonás, seguiríyas, soleares og  
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tangos. Flere typer inden for disse stilarter er kendte p.gr.a. 

deres særlige fortolkning blandt store sangere fra det gamle 

sigøjnerkvarter 

Cantes de Utrera Sange fra Utrera. Betegnelse for en række stilarter karakteri-

stiske for området omkring Utrera, især om soleares-typer 

fortolket på en særlig måde af store sangere fra denne egn 

Cantes festeros Glade, kraftbetonede sangtyper som cantiñas, bulerías, tan- 

guillos, tangos og rumbas. Størstedelen heraf danses også 

Cantes fragüeros Smedje-sange. Betegnelse for de sangtyper, der synges under 

smedearbejdet. Gruppen omfatter tonás-stilarterne martinete, 

debla, samt carceleras, der alle synges a palo seco 

Cantes intermedios Egtl. Mellemliggende sange. Frirytmiske stilarter, d.v.s. 

sangtyper uden fast compás. Disse stilarter ligger følelses-

mæssigt mellem de jondo og chico genrer. De er ikke af 

sigøjneroprindelse,men stammer for manges vedkommende 

fra den andalusiske fandango. Intermedio sange er: fandango 

grande, malagueñas, granaínas, rondeñas og tarantas. – Må 

ikke forveksles med baile intermedio; se dette 

Cantes mineros Minearbejdersange. Sange fra mineområderne Jaén, Murcia 

og Almería. Se også: Cantes de las minas 

Cantes populares Folkesange  

Cántico  Lovsang, åndelig sang, salme, hymne 

Cantiga  Sangværk. Mere specifikt om en samling lovsange fra 1300-

  tallet til Jomfru Maria 

Cantilena  Kantilene, lille sang   

Cantiñas Af cantiñear: at nynne. Fællesbetegnelse for en række sange 

fra Cádiz-provinsen, tilhørende kategorien af cantes chicos. 

Improviserede, livlige, farverige og livsglade sange som 

modsætning til cante jondo. Opstået i 1800-tallet hvor de 

blev en uundværlig del af repertoiret ved forskellige slags 

flamenco-fester, ligesom de opnåede stor popularitet på 

musik-caféerne i café cantante perioden. En del af de mange 

former har i tidens løb udviklet sig til egentlige og selvstæn-

dige genrer, som f.eks. caracoles, mirabrás, romeras og 

alegrías. De forskellige former kendetegnes ved deres 

musikalske tonalitet og grundtone samt ved deres tekst-

indhold / temaer. Selv om cantiñas grundlæggende er en 

livligt fortællende stilart, kan teksterne også have belærende, 

livskloge, sarkastiske og ret alvorlige, resignerende temaer. 

Som i soleares består compas’et af  to 3/4 og tre 2/4 takter  

med tilsammen 12 slag, men de er lettere og mere dynamiske 

i deres form og stemning. Musikalsk understreges letheden i, 

at de spilles i A-, E- eller C-dur 

Cantiñear   At nynne. At synge med dæmpet stemme eller med nedsat  

stemmekraft og i højere grad præget af en vis personlig stil 

end med egentlige evner og talent. Dækker delvis det samme 

som udtrykket por lo bajini 

Canturrear  At nynne, tralle 

Canuto de caña Spanskrør. Rytmeinstrument skåret af stænglen fra kraftige 

  siv-arter / bambus. Holdes i den ene hånd og slås mod den 
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anden hånds håndflade. Den flækkede stængel giver en høj, 

klaprende lyd 

Caoba  Art mahogni. Hård trætype, bruges ofte til guitarens bund 

Capirotazo  Guitarteknik: hårdt og hurtigt  fingerknips med neglene ned  

Over strengene. Kan anslås med én eller flere fingre 

Capotasto  Se: Cejilla  

Capote Tyrefægter-kappe. Traditionelt fremstillet i fuchsia / pink 

silke med gult, blåt eller grønt foer, men billigere udgaver 

findes i sanforiseret bomuld eller blanke kunststoffer   

Cara Ansigt. Vigtigt at bruge og spændende at iagttage i formid- 

lingen af flamencoens følelser og stemninger. I flamencoens 

æstetik er udtrykket ikke et smukt og smilende væsen, men 

derimod et spørgsmål om ægte tilstedeværelse og indlevelse. 

Udtrykket er ikke - som mange opfatter det - vredt eller 

agressivt, men afspejler dyb koncentration og intencitet 

Caraco  Damebluse 

Caracoles Egtl. snegle. Stilart af cantiñas-gruppen opkaldt efter om-

kvædet, som flere gange gentager ordet caracoles. Sangen 

består af flere vers af forskellig længde med livlige temaer, 

der ofte forbindes med stemninger fra Madrid i midten af det 

19. århundrede, hvor gadesælgerne bl.a. solgte snegle og 

falbød deres varer med råb (pregón). Versene består almin-

deligvis af 4 otte-stavelses verselinjer. Musikken spilles 

i C-dur. Stilarten danses oftest af kvinder, der ligesom i soleá 

og alegrías har rig mulighed for at betone arbejdet med krop 

og arme, accentueret af lette markeringer på musikkens puls. 

Danses i reglen med en stor vifte, der understreger det femi-

nine udtryk og armenes harmoniske, glidende bevægelser 

Caracolillo I  Året mahogni. Træsort der ofte bruges til guitarens bund 

Caracolillo II Egtl. lille snegl. Spytkrølle 

Caramillo  Træfløjte, brugt i flere slags folkemusik 

Carceleras  Af carcel: fængsel. Stilart af tonás-familien sunget a palo 

   seco med temaer fra livet i fængslerne og fangernes hårde 

   tvangsarbejde 

Carcos  Sigøjnersprog: sko, fodtøj 

Careo  Passage i dansen, hvor danserne passerer hinanden ansigt til 

ansigt, specifikt i 4. tur i sevillanas 

Carey  Havskildpadde. Skildpaddens skjold bruges til fornemme 

   pyntekamme til håret og til særligt fine vifter. Nu bruges dog 

oftest plast, da skildpadde er dyrt og dyrene er udryddelses-

truede 

Cargado  Danseteknik: trinfigur i danza española  

Carnaval Karneval. Årlig festtradition som bl.a. fejres med udklæd-

ning og optog med musik og sang   

Carrasquilla En slags xylofon med staver af spanskrør (cañas)  

Carrerilla I  Danseteknik: trinfigur i danza española med to korte, hurtige 

skridt med en samtidig bøjning til siden 

Carrerilla II  Af carrera: løb. Et musikalsk løb over en oktav 

Carrete Egtl. trisse, spole. Skohæl med indadslebne sider, pompa-

dourhæl 
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Carretilla  “Trille”. Højrehånds fingerspil på kastagnetten, startende  

med lillefingeren og efterfulgt af ringfinger, langemand og 

pegefinger. Populært sagt spiller højre hånds fingre ”triller”,  

mens venstre hånd spiller bas-slaget ”bum”. Se også: 

Castañuelas 

Cartageneras Frirytmisk stilart af gruppen cantes de las minas i genren  

cantes de Levante. Selvom den har sit egentlige udspring i  

den folkelige fandango, har cartageneras fra sidste trediedel  

af 1800-tallet tilhørt flamenco-repertoiret, sandsynligvis  

p.gr.a. adskillige sangeres dybe og fornemme fortolkning af 

stilarten. Versene består af 4 eller 5 otte-stavelses verselinjer. 

Musikken spilles i F#, G, H eller A  

Cartera  Knapbelægningen på ærmet af en herrejakke 

Cascara de nueces Nøddeskal; lille rytmeinstrument brugt i folkemusikken,  

bestående af ½ valnøddeskal hvorigennem der er trukket en 

snor, som snoes og holder en lille pind i spænd, som danner  

klaprende lyde  

Cascabel  Bjælde, lille klokke 

Cascabelera  Bjælde-besat manchet som bindes fast om anklen eller 

   knæet. Bruges i flere typer folkloristiske danse eller optog 

Cascabelero  “Bjældedanser”, d.v.s. danser med bjældekranse om benene  

Caseta  Lille hus, skur, bod, tidligere bygget af træ med oprindelse 

   i små boder opstillet til dyrskuer, markeder og byfester. I dag 

en større (telt)pavillon der som regel drives af foreninger 

eller virksomheder og som har servering, musik og dans 

Castaña  Kastanje / kastanjefarvet. Bruges ofte som kælenavn for en 

   mørklødet kvinde med denne særlige rødbrune hårfarve 

Castañeta  Af castaña: kastanje. Kastagnet, opkaldt efter kastanjens 

form. Se: Castañuela 

Castañetazo  Et hårdt, "tørt" anslag med kastagnetterne, især om venstre-

  håndens "bas-slag" 

Castañetear  At spille kastagnetter  

Castañuelas Kastagnetter. Rytmeinstrumentet af typen klaptræ som 

kendes i forskellige formerover hele verden op gennem 

historien. I den spanske udgave består det af to udhulede, 

pæreformede træstykker samlet med en snor, der fæstnes på 

tommelfingeren og spilles af de øvrige fire fingre. Højre og 

venstre kastagnet er forskellige, idet den højre (la hembra: 

"hunnen") er lys i tonen og spiller "melodien", mens den 

venstre (el macho: "hannen") er dybere og fungerer som  

rytme / bas-anslag. Kastagnetterne stammer fra den spanske 

folklore og brugtes oprindeligt ikke i flamencoen, men er 

kommet ind via personlige danseudførelser og den mere 

sceneprægede flamenco. Som rytmeinstrument bruges de til  

at accentuere musikkens puls, især når det drejer sig om 

dans. Som sådan er de et virtuost og livligt akkompagne-

ment, der understreger den lethed og klang, som danseren 

lægger i dansens udtryk. Fine kastagnetter var typisk lavet af 

ben eller ædeltræ, i dag almindeligvis lavet af granatæble- 
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eller pæretræ. Moderne typer er ofte lavet af kunstfibre, som 

er mindre sårbare og har en kraftigere lyd 

Castanyolasses Kæmpe-kastagnetter brugt på Ibiza. Så store at de fæstnes 

   på 4 fingre, hvilket naturligvis medfører et langt mere 

   simpelt spil end på almindelige kastagnetter 

Castellana Særlig passage i alegrías-dansen. Den korte overgang mel-

lem silencio- og escobilla-stykket 

Catalpa Trompettræ. Træsort der anvendes til guitarens hals 

Catapausia Fejlagtig udtale af cataplasma. En trættende, lunefuld, 

utålelig, besværlig eller ubeslutsom person 

Ceacé  Danseteknik: bourré-trin. Stammer fra escuela bolera  

Cedra  Strengeinstrument 

Cedro  Cedertræ, almindelig brugt til guitarens gribebræt 

Ceja  Guitarens strengeholder 

Cejilla  Capo d’astro, barré-klemme til guitaren. Capo'en består af et 

stykke træ, ben eller metal, som fæstnes om gribebrættet 

v.hj.a. en bøjle, en  rem eller en streng. Den sættes på tværs 

af strengene og ”afkorter” strengene og forhøjer dermed 

tonen. I flamenco benyttes traditionelt ret få positioner. Med 

capo’en kan udgangs-positionen (tonelejet) let hæves og 

dermed tilpasses sangerens stemmeleje, og guitaristen kan på 

denne måde bruge de samme positioner forskellige steder på 

gribebrættet og derved udnytte det meste af dets længde. Det 

giver et udvidet antal muligheder i spillet, uden at musikken 

derved mister de oprindelige karakteristika. Capo’en bruges 

kun ved sangledsagelse, idet der hverken til sologuitar eller 

danseakkompagnement er tilsvarende behov for at tilpasse 

tonelejet. Spil på åbne strenge giver andre muligheder for 

smukke, fyldige klange og harmonier. Brugen af capo er ret 

ny og stammer fra midten af det 19. århundrede. Inden den 

blev indført som hjælpeteknik, havde guitaren i princippet 

kun to toner at tilbyde sangeren: E og A – ”por arriba” og 

”por en medio” i flamenco-terminologien 

Cejilla de cabeza Sadlen. Den strengeholder der sidder som overgang mellem

  guitarens gribebræt og hovedet. Kaldes normalt hueso 

Cejilla de puente Strengeholderen på guitarens bro 

Cejuela  Sadlen. Det samme som hueso, se dette 

Cenefa I  Bort, kant 

Cenefa II  Tyk ”strip” og træ-cylinder i guitarens hals der sammenføjer 

den med guitarens klangkasse og gør instrumentet fast og  

stabilt  

Cepillos  Egtl. Børster. Whiskers som bruges på cajón 

Chabí / ó  Sigøjnersprog: en ung pige / mand 

Chabola  Ydmyg hyrde- eller sigøjnerhytte 

Chácaras  Stor kastagnet-type brugt på De Canariske Øer 

La chacarra Folkedans fra Cádiz-provinsen, bestående af hverken mere 

eller mindre end 22 trin-sekvenser. Danses af enkeltpersoner 

eller par opstillet på linje. På samme måde som sevillanas er 

la chacarra billede på mandens kurtisering og kvindens gunst  
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Chacarrál  Andalusisk folkedans fra Córdoba-provinsen, en blanding af 

  fandangos og verdiales 

Chachipé  Sigøjnersprog: strålende, storartet, fænomenal 

Chaflán  Egtl. skråsnit, hjørne. Danseteknik: et tredelt anslag, der 

   udføres ved at den ene fods hæl løftes fra gulvet samtidig 

med at den anden fod laver et hurtigt, todelt trin med fod- 

balde og hæl. Den tredje og afsluttende lyd kommer fra den 

løftede hæl, der sættes hårdt i gulvet med en kort og klar 

klang 

Chalar  Sigøjnersprog: at gå  

Chaleco  Vest 

Chambergo  Blød filthat, oftest med bred skygge 

Chamuyar  Sigøjnersprog: at tale 

Chancear  Sigøjnersprog: at lave sjov 

Chanelar  Sigøjnersprog: at forstå 

Chants  Jødiske sange 

Chapa  Beslag (f.eks. på en sko) 

Chapona  Løst bluseliv 

Chaqueta  Jakke 

Chaqueta americana Almindelig herrejakke, ”habitjakke” 

Chaqueta de campo Kort jakke af enkelt tilsnit med høj kravestand, uden pynte- 

kvaster, revers eller ærmeopslag. Bruges af dansere og især  

af ryttere ved feria’er som en del af den såkaldte traje corto 

Chaqueta francesa Kort jakke 

Chaquetilla  Kort jakke, bolero-jakke 

Charol  Lak, laksko 

Charradas  Folkedans fra Kastillien 

Chasquido  Knips, fingerknips 

Chasquido de lengua Egtl. tungeknips. Rytmisk klikkende lyd frembragt med tun- 

gen, brugt som akkompagnement / rytmeeffekt til musikken  

og dansen 

Chico  Lille. De stemningsmæssigt lettere og livlige stilarter som 

lægger mere vægt på det rytmiske og dynamiske og således 

ofte er hurtigere i tempo. Modsætning til grande 

Chicotén  Nordspansk folkeligt, harpelignende instrument som spilles 

 med rytmiske slag på strengene med en træstav og ledsages 

af en fløjte med 3 huller. Kaldes også salterio eller tambor de 

cuerdas 

Chinches  Egtl. væggelus. Skomagerslang for danseskoenes sømbeslag,  

fordi de sidder tæt sammen som små lus i en luserede 

Chinchines  Se: Crotalos 

Chindar  Sigøjnersprog: at føde 

Chinel  Sigøjnersprog: vagt, "strømer", betjent 

Chinela  Stofsko, tøffellignede sko, ofte brugt sammen med ¾ lange  

herrebukser 

Chingarí  Sigøjnersprog: ordkløveri, skænderi 

Chinibén  Sigøjnersprog: fædreland, fødeegn 

Chinorré  Sigøjnersprog: lille barn, spædbarn 

Chipé  Sigøjnersprog: sandhed, rigtighed 

Chipén  Sigøjnersprog: liv, tilværelse, virkelighed, sandhed 
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Chipendoy  Sigøjnersprog: sand, rigtig, virkelig 

Chirigota  Spøgefuldhed, vits, sjov. Morsomme, satiriske tekster som 

   fremføres i kor af grupperne ved f.eks. karnevalet i Cádiz 

Chirimía  Skalmeje. Brugt i bl.a. folkemusik fra De Baleariske Øer 

Chirri  Folkelig herredragt fra Jaén-provinsen, bestående af hvid 

skjorte, kort jakke med  knaplukning, skærf, bondebukser 

med svaj og slids så støvlerne kan komme igennem, hertil 

sombrero catite; hvor bønderne brugte en fløjslkappe, var 

tilbehøret til chirri et  sammenfoldet tæppe 

Chispa  Gnist. Nerve, kraft og energi i udførelsen af flamenco 

Chola  Sigøjnersprog: hoved, forstand 

Choré  Sigøjnersprog: muldyr 

Choro  Sigøjnersprog: tyveknægt 

Chorré  Sigøjnersprog: barn, søn, dreng. Skrives også chorrel 

Chorrera  Blondekant 

Chuchurrido Rynket 

Chuflas  Betegnelse for palos af mere livlige og festlige typer. Ifølge  

visse flamencologer findes der ikke en selvstændig gruppe af  

dette navn, mens andre angiver, at det er humoristiske og  

dristige udgaver af tanguillos 

Chungo  Sigøjnersprog: dårlig, slet 

Churumbel  Sigøjnersprog: dreng 

Cibar  Sigøjnersprog: at blive 

Cierre  Egtl. lukning. Et “break” over mindst ét compás, der afslutter  

et forløb i form af en strofe / et vers i sangen eller en passage 

i dansen. Afslutning på en llamada af 1/2 eller 1/1 compás’  

varighed, afhængigt af om den afslutter et foregående trin 

eller den er selve afslutningen 

Cimbrado  Egtl. bøjelig. Danseteknik: hurtig bøjning i lænden 

Cifra Tablatur, grebsnotation. Notationssystem for guitarmusik-

kken, som ikke angiver nodeværdien, men viser på hvilke 

  bånd og strenge, venstrehåndens greb skal tages 

Cine flamenco Flamenco-film. Nogle af de første spanske filmoptagelser fra  

slutningen af 1890'erne viser bl.a. scener fra det andalusiske  

folkeliv, især dansen. I begyndelsen af det 20. århundrede 

blev der indlagt deciderede flamenco-indslag i mange spil-

lefilm, og fra 1920 op til vor tid er der indspillet et væld af 

spanske spillefilm, som helt eller delvist eller henlagt til 

folke- eller flamenco-miljøet, og hvori en række fremtræ-

dende flamenco-kunstnere medvirkede. Størstedelen af disse 

film benytter i langt højere grad de "eksotiske" miljøer som 

påskud og ydre ramme om filmenes begivenheder og 

handling, mere end de dokumenterer flamencoens egentlige 

karakter, historie eller indhold 

Cinta  (Pynte)bånd 

Cinta de bies Skråbånd 

Cinta de ribeltear Kantebånd 

Cintura  Talje, bæltested 

Cintura alta  Høj talje 

Cintura baja Lav / forsænket talje 
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Ciprés  Cypres, træ almindeligt anvendt til guitarens bagside 

Cítara Citar. Betegnede tidligere en rækken forskellige strenge-

instrumenter beregnet på pizzicato-spil, i Spanien brugt som 

almen term for strengeinstrumenter. Navnet brugtes tillige 

om et trapezformet instrument, der blev spillet med små 

hammere. I cantigas-samlingerne afbildes en citar spillet 

med to fingre.-  al que algunos identifican con la cedra, og 

en rota eller crota, et aflangt trekantet instrument med 17 

strenge, som blev spillet med fingrene eller med plektrum  

Claro  Klar, distinkt. Om såvel trin- som  lydklappelyd: skarpt, 

   smældende og tydeligt slag 

Clasico español Klassisk spansk dans. En blanding af regional- og flamenco- 

dans og balletteknikker udviklet i 1700-tallet. Se: escuela 

bolera 

Clavado  Sømbeslået. Moderne dansesko og -støvler er sømbeslået   

På hæl- og tåflik for at  give dansetrinnene kraftigere lyd  

Clavar  At slå søm i, her specifikt i dansesko- og støvler 

Clavel I  Nellike, en blomst der ofte bruges i flamenco-poesien 

Clavel II  Kort ærmetype med mange tætsiddende flæser, der giver  

association til en åben nellike  

Clavijas (de  Skruekasse, guitarens stemmeskruer. Gammeldags type af  

afinación)  træ hvor strengen vikles direkte op på den drejelige stemme- 

skrue og således regulerer strengens spænding / tone. Denne 

type består af træpløkke ført gennem det massive hoved 

Clavijero  Guitarens mekanik. Den moderne type stemmesystem, der i 

et samlet metalbeslag er skruet fast på ydersiden af guitarens 

hoved og som benytter et udvekslingssystem med gevind.  

Kaldes også clavijero mecánico (mekanisk stemmeskrue). I 

reglen fremstillet af alpaka-metal 

Clavo  Søm 

Clavua  Den drejelige knap på stemmeskruerne. Hyppigst lavet af  

(elfen)ben, træ, metal eller evt. marmor. Kaldes også oreja 

(øre) eller pala 

Clisos  Sigøjnersprog: øjne  

Cobija  Kort mantille, hovedslør 

Cobijada  Egtl. dække. Hellang sort dragt med en slags kappe, der som 

reminiscens fra den arabiske periode brugtes i byen Vejer de  

la Frontera nær Jerez. Sløret dækker hele ansigtet og efter-

lader et lille kighul, så kvinden kun kan se ud med det ene 

øje. Bruges nu kun ved særlige lejligheder folklore- og fest- 

sammenhæng 

Cobla  Traditionelt katalansk folkemusikorkester bestående af trom- 

mer og forskellige typer blæseinstrumenter 

Codo  Albue. I dansen er det vigtigt ikke at “tabe” albuerne, idet 

   det giver en uspændstig position og et slapt, uskønt udtryk 

Cola  Egtl. hale. (Langt) slæb på kjolen som var moderne omkring

  århundredeskiftet 1900. Se: bata de cola 

Coleta  Hårpisk, især brugt om tyrefægternes lille hårpisk 

Coletazo  Stor bevægelse med kjolens lange slæb  
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Coletilla  Egtl. lille hale. Et lille vers der heftes på et alegrías-vers, 

   uden at det har nogen indholdsmæssig sammenhæng med 

   det egentlige vers. Verset er bygget op efter seguidilla- 

formen og består af 4 verselinjer, hvor 1. og 3. linje er syv- 

stavelses og 2. og 4. linje fem-stavelses  

Colgante  Guitarholder til brug ved stående spil; en metalbøjle på snor 

om halsen; bruges normalt ikke inden for flamencoen 

Colmao Andalusisk for colmado. Værtshus-type som i et vist omfang 

overtog funktionen som det traditionelle spillested  efter café 

cantante perioden. Ofte indrettet i private hjem som møde-

sted for aficionados og de udøvende flamencos  

Colocación Egtl. anbringelse eller placering. I dansen en betegnelse for 

at gøre sig klar, at stille sig i position 

Colombianas Stilart i 4/4 rytme fra den latinamerikanske folklore men 

   uden egentlig rod i bestemte stilarter, tilhørende gruppen af 

cantes de ída y vuelta. Verset består af 6 otte-stavelses linjer, 

hvoraf de to første almindeligvis gentages. Musikken er 

livlig, blød og let og spilles i A, E7 eller D-dur. Danses kun 

sjældent, selv om musikken  legende karakter indbyder til 

det. Stilarten er ret ny, fra omkring 1930'erne, hvor den  kom  

på mode i opera flamenca perioden. Det diskuteres hvorvidt 

genren overhovedet kommer fra Sydamerika, eller om den er 

en afledning af den spanske rumba 

Collar  Halskæde, perlekæde 

Comarcas  Sangenes hjemegne. Betegnelse for de områder i og uden for 

cantaoras  Andalusien, hvor flamenco er almindeligt udbredt og ud- 

øves. Hver region kendetegnes ved en række bestemte palos,  

f.eks. cantiñas og basis-stilarterne fra Cádiz, fandangos fra 

Huelva, tarantas, mineras og cartageneras fra Murcia-egnen  

Compañia  Kompagni. Større trup eller gruppe 

Comparsa  Optog, række af karnevalsfigurer 

Compás Af compasar og paso: at måle gang / skridt, idet der i vores 

måde at bevæge os på ligger en grundrytme. Rytme, taktart, 

periodebetegnelse forstået som den samlede karakteristiske 

rytmestruktur for de enkelte stilarters form. De grundlæg-

gende compases går i 4 eller 12 grundslag med forskellige 

betoninger, som giver compás'et dets specifikke puls. Det 

vigtigste og fælles udgangspunkt for musikforståelsen og 

fundamentet for samspillet mellem sangen, guitarspillet og 

dansen, en tvingende nødvendig forudsætning for improvi-

sationselementet i flamenco   

Concha Egtl. muslingeskal.  Kastagnettens nedre runde del af bladet  

Concurso  Konkurrence. Både for sangere, guitarister og dansere af- 

holdes konkurrencer inden for bestemte genrer/ kategorier. 

Vinderne optræder almindeligvis på en efterfølgende 

flamenco-festival sammen med inviterede (professionelle) 

kunstnere 

Consonancia I Konsonans. Sammensmeltning af to eller flere toner til en 

   klangenhed, samklang 

Consonancia II Helrim 
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Contoneo  Bevægelse i en vuggende gang 

Contorno de sombrero Hatteskygge 

Contorsión  Fortrækning, krampetrækning. Bevægelse der kan bruges til 

   at understrege det smertelige udtryk i dansen 

Contrafuerte Læderindlæg, kappe i fodtøj 

Contrapas  Katalansk folkedans med oprindelse i religiøse ceremonier  

Contrapunto Kontrapunkt. Et samlet forløb for to eller flere stemmer eller 

instrumenter, der indbyrdes er uafhængige, men bevæger sig 

i samme retning, så de fremstår samhørende. En selvstændig 

ført modstemme 

Contratiempo Egtl. modtakt, modrytme. Rytmisk underdeling af takten, 

   synkopering. Varigheden af en nodeværdi, som udvides til 2 

   taktslag i rytmen, så den samlede grundrytmestuktur og 

varighed forbliver den samme og én samlet helhed 

Contreceacé  Danseteknik: trinfigur fra danza española  

Contundente Egtl. stødende, slående. Danseteknik: betegnelse for en høj  

og kraftbetonet trinlyd 

Convulsión  Sammentrækning, krampagtig bevægelse. Karakteristisk 

bevægelse i dansen, hvor overkroppen "foldes ud" / lukker  

sig og igen rettes op, evt. efterfulgt af et understregende kast 

med hovedet. I moderne flamenco ses påvirkning fra modern 

dance, f.eks. disse rytmiske sammentrækninger, som kan 

give dansen et abrupt, voldsomt eller dramatisk udtryk 

Coordinación Koordinering. Styring og samordning af især bevægelser 

Cop  Kraftigt slag med kastagnetterne mod hinanden i lukket  

position 

Copa  Hattepuld 

Copeo  Folkedans fra Balearerne 

Copla I  Verseform / strofe med 4 verselinjer og rim mellem 2. og 4. 

verselinje. Formen var egentlig romancens, som blev fast 

metrum inden for de ældste af flamencoens stilarter 

Copla II  Kort poetisk komposition, som udgør verseteksten i folke-  

og flamenco-sangtraditionen 

Copla andaluza Andalusisk folkesang, f.eks. fandangos, flere jotas-former,  

  sevillanas, nanas, campanilleros, trilleras, temporeras, bam- 

   beras, villancicos og caleseras. Den andalusiske copla-

  tradition er et af de vigtigste udtryk, hvor sjælen flyder over 

  med alle former for følelser og udtryk. Enhver stemning kan 

  indbyde og inspirere til et copla; men især er betagelsen, 

  forelskelsen og kærligheden populære temaer foruden en  

stor hyldest til digterens / sangerens hjemegn  

Copla flamenca Flamenco-sang. Adskiller sig fra den andalusiske folkore- 

   tradition ved teksternes temaer, den rytmiske og musikalske 

karakter. Flamenco-verset gør brug af mange virkemidler. 

Typiske træk er lydmalende ord, bogstavrim, ordgengenta- 

gelser, indskydelse af særlige lyde, brugen af metaforer og 

allergorier samt en række grammatiske fænomener som 

f.eks. bogstav- og ordombytning 

Coplero  (Andalusisk) sanger og sangskriver 

Coral  Koraltræ. Cubansk træsort der bruges til flamenco-guitarer 
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Er hårdere end cypres og giver guitaren en lysere klang 

Corazón I Hjerte. Derfra hvor følelserne og dermed flamencoen ud-

springer og et vigtigt tema i flamenco-poesien  

Corazón II Kastagnettens indre hulning 

Corazón III  Poetisk betegnelse for langfingeren. Kaldes også medio 

Corchea  Ottendedelsnode 

Corchea doble Sekstendedelsnode 

Corchete  Hægte (i tøj) 

Cordal  Strengeholder 

Cordobesa  Folkedans fra Córdoba, udviklet fra seguidilla’en 

Corchete  Hægte, tresse, strop 

Cordón  Bånd 

Coreografía  Koreografi. Komposition / tilrettelæggelse af et danseforløb  

m.h.p. at opnå teknisk, plastisk og musisk helhed i udtrykket 

Cornamusa  En art stor trompet eller horn. Folkeligt instrument som 

især findes i Aragonien og andre dele af Nordspanien 

Corpiño  Kjoleliv, livstykke, ”body” 

Corral  Gård, gårdsplads, indhegning. Såvel i byerne som på landet 

et sted, hvor folk typisk mødtes efter arbejdet, og hvor der 

opstod samvær med musik, sang og dans eller blev organi-

seret deciderede fester med optræden 

Corraya  Sigøjnersprog: halskæde, -smykke 

Correntío  Egtl. flydende. At synge på romance-facon med lange, for- 

  tællende og indbyrdes sammenhængende strofer 

Corrida  Eller corrido: andalusisk folkevise, romance. Se også dette 

Corrincho  Egtl. rakkerpak. Argot for gård, gårdsplads, hvor grupper af 

  folk fra de lavere sociale lag samledes 

Corte  Afslutning. Betegner ligesom cierre et skift eller et egentligt  

stop i et accelererende musikalsk eller koreografisk forløb 

Cortejanas  Af cortejar: gøre kur til, bejle til éns gunst. Kærlighedssange  

  af fandangos-familien 

Cortijeras  Af cortijo: gård. Andalusisk folkedans 

Cortito y flamenco Betegnelse for en sanger eller en sangfortolkning, der går 

direkte til det dybe flamenco-udtryk uden indledning eller 

ornamentering 

Corto  Egtl. kort. Bruges om en flamenco-kunstner med begrænset 

  Kapacitet og kendskab til / repertoire af stilarter 

Corva  Knæhase 

Costado  Se: Aros 

Costadillo  Sidesøm i f.eks. en kjole eller et skørt 

Costilla  Ribbe i guitarens klangkasse 

Costumbrismo Folkelivsskildring. Litterær tradition fra første halvdel af  

1800-tallet med (stereotype) beskrivelser af folkelige 

miljøer, skikke og traditioner 

Coz  Danseteknik: trinfigur med spark bagud fra danza española 

Cremallera  Lynlås 

Cromado Forkromet. Behandling af metaldele til f.eks. guitarens 

stemmeskruer og beslag 

Cromático  Kromatisk. Betegnelse for en skala opbygget af halvtonetrin 

Cromatismo  Kromatik. Anvendelse af / læren om kromatiske tonerækker 
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Crótalos  Cymbaler. En type håndpercussion af metal med oprindelse i 

   mellemøstlige rytmeinstrumenter. De to skålformede “mini- 

bækkener” slås mod hinanden i hurtigt tempo og bruges som 

akkompagnement til folklore-former som f.eks. verdiales. 

Kaldes også chinchines eller platillos 

Crusmata  Rytmeinstrument bestående af to små stokke af træ eller ben,  

  skaller eller flade sten. Anses for at være kastagnetternes 

   ophav 

Cuadro flamenco Flamenco-trup. Gruppe af flamenco-kunstnere som optræder 

for et publikum, almindeligvis på barer eller på tablaos.  

I reglen sidder gruppen i en halvcirkel med front mod pub-

likum, så den både kan have indbyrdes kontakt og kontakt 

med tilskuerne og således, at der midt på scenen / gulvet er 

plads til dans 

Cuadrada  Totaktsnode 

Cuadrado  Tilpasset, nøjagtig, præcis 

Cuadrar  At tilpasse. Om en bestemt sang og måde at udføre den på, 

harmonisk, afbalanceret og korrekt, så den stemmer nøje 

overens med den tilhørende rytme. Også om dansens til- 

pasning til musikken 

Cuarta  Kvart, interval mellem en node og den 4. derfra 

Cuarta aumentada Forstørret kvart 

Cuarta disminuta Formindsket kvart 

Cuello  Egtl. hals. Skjorteflip, kraveopslag 

Cuello II  Se: Mastil 

Cuello de solpa Stolpelukning 

Cuello del pie Vrist 

Cuerda  (Guitar)streng. Guitarens strenge er: E (den tyndeste), B, G,  

D, A og E (den tykkeste). Oprindeligt fremstillet af dyre- 

tarme, nu af nylon 

Cuerda entorchada Omspunden streng, d.v.s. nylonstreng beviklet med kobber- 

eller aluminiumtråd, som er de stærkeste 

materialer til guitarens 3 dybeste strenge ”los bordones” 

Cuerdas agudos Se: Cuerdas planos 

Cuerdas planos Diskantstrenge, de tre øverste strenge fremstillet af nylon 

Cuerdas tapás Dæmpede strenge. Guitarteknik: rytmiske anslag med højre 

   hånd mens venstre hånd dækker strengene, så der ikke frem- 

bringes egentlige toner 

Cuerpo  Krop, figur, skikkelse. I flamenco-dansen er det vigtigt at 

føre kroppen rank, harmonisk og synlig a.h.t. formidlingen af 

dansens følelser / stemning 

Cuerpo II  Guitarens krop. Se: Caja 

Cuerpo III  Om musikken: at have fylde / kraft 

Cuerpo de baile Dansekorps  

Cuero  Skind 

Cueva  Hule. I mange egne boede sigøjnerne i huler i bjergene, hvor 

  sådanne fandtes i udkanten af byområderne. Ses stadig flere 

  steder bl.a. på Sacromonte i Granada, hvor en del er lavet om 

og decideret indrettet som tablaos med flamenco-optræden 
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Culata  Egtl. rumpe, bagdel. Underklods, bundstykke i guitarens  

klangkasse hvorpå de to sidestykker limes fast 

Cuna  Vugge. Danseteknik: trinfigur fra danza española 

Cuña  Kile (i dragt) 

Cuna   Flamencosangens vugge. Den gyldne trekant mellem Cádiz, 

del cante   Sevilla og Morón de la Frontera. Kaldes også "El triángulo" 

Cunita  Lille vugge. Danseteknik fra folkedansen malagueñas hvor 

  danseren balancerer halvt oppe på fodbalderne og udfører en 

  sidelæns vuggelignende bevægelse ved en slags skiftevis 

 ”knæk” i ankelleddet. Bruges også i danza española  

Cuplé  Kuplet, (varieté)vise 

Cuplé flamenco Se: Canción española 

Cupletero  Nedsættende betegnelse for flamenco-sangere, som slipper  

flamenco’en for meget i deres fortolkning og stilistisk bliver 

mere almindelige sangere  

Cupletista  Cuplé-sanger 

Curación Hærdning, tørring. Lagring - her specifikt om det træ, der 

bruges til guitarbygning 

Currelar  Sigøjnersprog: at arbejde, sone eller straffe 

Curta  Folkedans fra Ibiza 

Curvada  Svungen, kurvet. Her specielt om guitarens facon 

 

Danbolinek  Baskisk tromme som kun spilles med én hånd (højre), mens 

venstrehånden spiller enhåndsfløjten txistu 

Dancístico  Dansemæssig, hvad angår dansen 

Danza  Dans i mere bred forstand 

Danza de las espadas Sværddans. Folkedans som kendes fra flere regioner med  

 gamle rødder i formentlig rituelle / militære traditioner   

Danza de los  palos Stokkedans. Andalusisk folkedans med rødder tilbage fra  

1400-tallet. Danses i flere regioner i forskellige udgaver  

med en i reglen ret kompliceret koreografi. Også denne 

“våben-dans” har sin oprindelse i militære traditioner 

Danza de San  Isidro Folkedans fra Córdoba-egnen for grupper á 8 dansere der 

  dirigeres af en danseleder. Ledsages af violin og guitar 

Danza del cascabel  Gammel fandangos-type der tidligere blev udført som  

gordo  underholdning af sigøjnere til bailes de candil; se dette 

Danza española Spansk dans. Fælles betegnelse for et repertoire bestående af 

  escuela bolera, regional-danse (folkedanse), flamenco og den 

  såkaldte danza estilizada 

Danza estilizada Egtl. stiliseret dans. Forskellige folkedansetyper, som indgik 

i danseskolernes repertoire og danset mere scenepræget med 

tanke for et publikum og ifølge borgerskabets normer / 

traditioner 

Danza mora  Maurisk-påvirket stilart med guitarens 6. streng stemt i D. 

  Uden sang  

Danza popular Folkedans  

Danzarín(a)  Klassisk danser(inde) 

Danzario  Dansemæssig, hvad angår dansen 

Dar el son  At anslå guitarens intonation til sangen 

Dátiles  Egtl. dadler. Slang for fingre 
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De dulce ”Rent slik”. Om den udsøgte, nuancerede performance uden 

forstyrrelser eller anstrengt udførelse 

De oído På gehør 

Debé  Sigøjnersprog: gud 

Debla  Sigøjnersprog: gudinde 

Debla II Toná med religøst tema og afslutningen "deblica baré", 

sigøjner-sprog for "store gudinde". Oprindelsen er uklar og 

understreger mystikken omkring sigøjnerne. Nogle flamen- 

cologer mener dog, at denne mystik er ubegrundet, og at 

begrebet ganske enkelt er opstået som en andalusisk sam-

mensmeltning af tonás de Blas Barea, en sanger fra Triana, 

slutningen af 1700-tallet / starten af 1800-tallet. Sangen 

består af vers med 4 verselinjer og synges a paloseco. Debla 

er med sine mange melismer én af toná-gruppens mest 

ornamenterede stilarter 

Decálogo  Dekalog, de ti bud. En række gode råd og anvisninger inden 

for sangen og dansen m.h.p. deres udøvelse og forståelse 

Decálogo del baile Dansens ti bud udformet af danseren Vicente Escudero. En 

del af anvisningerne retter sig specifikt mod mandlige dan-

sere. - 1: Dans med  styrke og fasthed. 2: Vis soberhed og 

beskedenhed. 3: Drej håndleddene indefra og udad med 

fingrene samlet. 4: Dans “asentao” og “pastueño”, d.v.s. i en 

passende position med let bøjede ben og med fleksible arme. 

5: Hold hofterne i ro. 6: Vær opmærksom på harmoni mel-

lem fødder, arme og hoved. 7: Dans med æstetisk og plastisk 

fornemmelse, uden forstyrrende manerer. 8: Dans med stil 

og accentuering. 9: Brug traditionelle kostumer. 10: Opnå de 

forskellige lyde og udtryk på ærlig vis, ikke v.hj.a. metal- 

beslag på skoene, kunstigt scenetilbehør eller andre uved-

kommende effekter /rekvisitter   

Decálogo para  Aficionadoens ti bud skrevet af sangeren Manuel el Centeno  

aficionado del Fernández, oplæst ved den 8. Congreso de Entidades fla- 

cante flameno mencas. - 1: Du skal respektere og elske flamenco-sangen 

som udtryk for det andalusiske folks sjæl, for dens rigdom 

og dybde, en kunst der er lige så sublim som højtidelig og 

lige så unik som smuk. Glem aldrig, at den er en vidunderlig 

skat, du har arvet efter dine forfædre. Den skal omgås med 

kærlighed, og du har pligt til at bevare den for fremtidens 

generationer i det mindste i den form, du selv har arvet den. 

2: Du skal elske sangen for sangens egen skyld. 3: Du bør 

vide, at sangen p.gr.a. sin alvorlige dybde og tone ikke er 

noget for fulderikker, selv om den nogle gange kan beruse 

folk. 4: Du skal frem for alt respektere sangen og kræve 

respekt for den. 5: Er du i tvivl om oprindelsen af en sang, så 

tøv ikke med at spørge en udøvende. Og husk, at den bedste 

måde at forklare sangen på, er at synge den. 6: Bedøm 

sangerens stemme retfærdigt. Hans tone er ikke en kunnen, 

der kan opnås ad viljens vej, den er en Guds gave. 7: Den 

bedste aficionado er ikke ham, der ved mest, men derimod 

ham, der lytter bedst. 8: At kunne lytte er en tavshedens 
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kunst, og at kunne forblive tavs er tegn på kunstnerisk 

dannelse. Tavsheden brydes kun, når man dirrer af spæn-

ding, og da skal det ske i compás, for et “¡olé!” ude af rytme 

er tegn på en dårlig aficionado. 9: Ingen aficionado bør 

kræve af en anden, at han skal lytte på sin egen yndlings-

sanger, især når han er bevidst om, at enhver sanger er et 

selvstændigt univers af udtryk, og at enhver aficionado er 

en selvstændig tilhører. 10: Den aficionado, som forstår 

forudsætningen for at være tilstede, lytte og bearbejde dét,  

han har hørt, fortjener titel af “cabal”     

Décima  Verseform bestående af 10 otte-stavelses verselinjer med 

   konsonans mellem følgende linjer: ABBA-ACCDDC. 

   Bruges i guajíras 

Decir I  Egtl. at sige, foredrage. At synge 

Decir II  At synge på en særlig måde, så både sangens egen intensitet 

  og dens almenmenneskelige budskaber understreges 

Dedeteo  I flamenco-dansen fingrenes bevægelser  

Dedos  Fingre. Hvor kvindelige dansere bevæger fingrene adskilt, 

bevæger mandlige dansere hænderne med samlede fingre jf.  

Decálogo del baile; se dette. Kvinder kan dog i maskuline  

stilarter også benytte mandlige håndbevægelser, f.eks. i 

farruca og zapateado 

Dedo de pie  Tå 

Dejo  Betoning, efterklang 

Delantal  Forklæde. Bruges i en del regionaldragter. Med 1980’ernes 

  og 90’ernes tilbagevenden til den mere autentiske flamenco- 

tradition indgik også forklædet i flamenco-dragten som 

udtryk for et mere”jævnt” og uprangende kostume med 

sigøjnisk hverdagspræg 

Dengue Dans fra begyndelsen af 1800-tallet, ofte fremført på spanske 

og sydamerikanske scener 

Derecho I  Højre 

Derecho II  Se: Por derecho 

Derivado  Afledt af / stammende fra, f.eks. tanguillos afledt af tangos 

Desafinación Forstemthed, dissonans, disharmoni 

Desafinarse  At klinge falsk / forstemt 

Desafinado  Falsk klingende, forstemt, disharmonisk 

Desafío  Kunstnerisk duel mellem ”rivaler”, f.eks. sangere 

Desairado  Kedelig, charmeforladt, udtryksløs 

Desangelao  Af ángel: engel. Uden ynde eller charme 

Descarte  Af descartar: fjerne. Betegnelse for en bevægelse bort fra 

   partneren, som det f.eks. ses i sevillanas 

Descompasado Sangtyper uden fast compás, frirytmisk 

Descrecendo  Aftagende, gradvist dæmpet udførelse. Modsat crescendo 

Descubierto Udækket, udsat. Se: Al descubierto 

Desentonado Ude af tone; også: uden situationsfornemmelse 

Deshecho  Hændernes cirkulære bevægelser udefra og ind  

Deslizada  Danseteknik: trinfigur med glidende fodbevægelse fra danza  

Española 
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Despeje  Danseteknik: trinfigur med glidende bevægelse fra danza 

   española 

Desplante I  Serie af enkle hårdt markerede trin, "break". Et skift i dansen 

   over mindst to compases, indledt af eller som afslutning på 

    llamada. Danserne brugte især tidligere, da dansene i langt 

højere grad var improviseret, at råbe en instruktion til guita-

risten om dansens videre forløb efter en desplante: ¡Ahi 

queda! (stop), ¡Vámonos! (videre) eller ¡Fuera! (ud / slut). I 

modsætning til en enkel llamada er desplanten en markering, 

hvor arme og krop følger med i et samlet plastisk helheds-

udtryk. Den benyttes typisk ved afslutning på stilarter i den 

samme grundtakt og følger guitarens enklere, rytmiske spil 

efter melodiforløbet 

Desplante II  En kort dans 

Desplazamiento Bevægelse, d.v.s. rundt på scenen - ikke kroppens bevægelse 

Desplazarse  At bevæge sig rundt på scenen 

Destaques Egtl. fremhævelse. Danseteknik: trinfigur fra  danza espa-

ñola med en markering efterfulgt af et knæløft. Løftet kan 

udføres i forskellige højder: voleo, puntapie og vacio 

Destemple Se: Desafinado 

Destiempo  Ude af takt 

Diapasón I  Guitarens gribebræt. P.gr.a. kravet om stabilitet kræver 

   gribebrættet en meget hård træsort, som regel ibenholt. 

   Kaldes også trastiera.   

Diapasón II  Stemmegaffel 

Diatónica  Diatonisk skala, en syv-tonig skala med 5 heltoneskridt og  

2 halvtoneskridt 

Dicar  Sigøjnersprog: at se, kigge. Ses også i formen diquelar 

Diclé Sigøjnersprog: tørklæde. Hovedtørklæde der bæres af gifte 

kvinder. Også det tørklæde som før bryllupsnatten føres ind i 

brudens skede og som med blodpletter skal bevise hendes 

jomfrudom 

Dieciseisavo  Sekstendendels node 

Digitación  Fingersætning / greb på et strengeinstrument 

Diñar  Sigøjnersprog: at (over)give 

Discante  Se: Tiple 

Discanto  Diskant 

Discorde Uharmonisk. Modsat acorde: samstemmende 

Disonancia  Dissonans. Disharmonisk tonesammenstilling i en bestemt 

   musikalsk sammenhæng, mislyd 

Distancia  Interval 

Do  Tonen C (den første tone i skalaen). Set fra danserens eller 

   sangerens vinkel bruges denne toneangivelse på lige fod med 

en medio-akkord i mangel på anden angivelse, sammenlignet 

med betegnelserne abajo, arriba og medio. Kunne lige så vel 

hedde "medio 2" 

Doble  Se: Cámbio 

Doblar I  At bøje (f.eks. benene under dansen) 

Doblar II Egtl. at fordoble; om håndklap der klappes på både det hele 

slag og på mellemslaget, når to palmeros klapper alterne-
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rende, altså f.eks.: 1 og 2 og 3 og 4 og.  I dansen en 

gentagelse af et trin 

Doble bemol  Dobbelt b (musik) 

Doble cuerda Guitarteknik: dobbeltgreb 

Doble sostenido Dobbeltkryds (musik) ## 

Dominante  Term inden for harmonilæren. Dominanten betegner den  

akkord, der findes på skalaens 5. trin, altså en kvint over 

skalaens grundtone (tonika). Både i dur og mol-tonearter er 

dominanten en dur akkord. Dominantens funktion er at lede 

over til skalaens tonika, dominantens terts er selve ledetonen 

til toneartens grundtone 

Don  Gave, begavelse, talent 

Duca  Sigøjnersprog: smerte, lidelse. Bruges ofte i diminutivform 

 duquelas eller duquitas 

Duende  Egtl. nisse eller ånd.  ”Besættelse", nerve, inspiration, magi.  

En uforklarlig og mystisk fortryllelse, et magisk trance-fyldt 

øjeblik, hvor man oplever en slags klimaks, og såvel indre 

som ydre omstændigheder går op i en højere enhed. F.eks. i 

sangen, hvor sangeren når ud over sin egen formåen i en 

nærmest guddommelig inspiration og udførelse. Populært  

betegnet som ”flamencoens sjæl” 

El Duende  Navnet på Flamenco Foreningen i København, stiftet i 1985. 

  Adresse: Nørrebrogade 52 C porten st. th., 2200 Kbh. N 

Dulzaina  Skalmeje. Findes i forskellige udformninger i hele Spanien 

og er et af folkemusikkens instrumenter 

Duquela  Se: Duca 

 

Ébano  Ibenholt. Bruges ofte (især tidligere) til guitarens gribebræt 

Echado  Danseteknik: Et ”kast” med foden 

Echarpe  En slags sjal 

Eco gitano  Egtl. sigøjner-ekko. En anden betegnelse for voz afillá 

Edad de oro  Guldalderen. Perioden 1870-1920, hvor flamencoens  palos 

   tydeligt struktureredes i forlængelse af café cantante perio- 

dens udvikling. Her fandt de stort set deres nuværende form  

og karakter. Den store tilgang af gode fortolkere gav i denne 

tid flamencoen en seriøs interesse og opblomstring. Er næ-

sten sammenfaldende med café cantante perioden, se dette 

Efectista  Effektsøgende, virkningsfuld. En overfladisk og ofte publi-  

kumsleflende måde at udføre flamenco på, så det udvendige 

fremhæves på bekostning af indhold og følelse 

Efecto  Effekt, virkning 

Eje  (Omdrejnings)akse. Vigtig for danseren at huske på m.h.t. 

  idéerne i og den praktisk / teknisk udførelse af dansen 

Embocado  Paspoleret. En særlig lomme-type. Se: Bolsillo embocado 

Embocadura Rosette-pynt omkring guitarens lydhul 

Embotada  Egtl. afkortning. Betegnelse for den sekvens i sevillanas der 

følger umiddelbart efter koketteriet, d.v.s. afslutningen på  

det første møde hvor parret vender siden til hinanden og 

går væk fra hinanden i en pasada 
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Emboteada  Danseteknik: bevægelse hvor den strakte fod fra en posi- 

tion foran føres til en position bagved den anden fod. Ses  

i flere folkedanse og kombineres ofte med et lille hop 

Empeine Vrist 

Enagua Underskørt. Bruges i mange regionaldragter og nu også i 

flamenco-dragten i stedet for de tidligere store nylonflæser 

Encadenear  At sammenkæde. Danseteknik: at kombinere dansens enkelte  

dele og bevægelser til et flydende, sammenhængende forløb 

Encaje I  Blonde 

Encaje II  Danseteknik: trinfigur fra danza española 

Encaje de bolillo Kniplet blonde 

Encaje de ganchillo Hæklet blonde 

Encapotado  Indhyllet i en kappe 

Encontradas Af encontrar: møde. Se: Palmas redobladas 

Endecha I  Klagesang, begravelsessang, elegi  

Endecha II  Lærd verseform med fire 6- eller 7-stavelses verselinjer, i 

   reglen med med assonans-rim. Anses for at være ophav til 

 seguiríyas-familiens rytmestruktur  

Endechar  At synge klagende eller melankolske sange, især som hymne 

   til en afdød person 

Enderezar  At rette sig op, knejse 

Endiñar  Sigøjnersprog: at løs(n)e eller (fri)give 

Enduendado Inspireret, besjælet, åndfuld. Betegnelse for en flamenco- 

artist der fortolker og udfører kunsten med duende  

Enfuetés  Egtl. snoninger. Danseteknik: trinfigur fra danza española 

Ensayar  At træne, øve sig   

Ensayo  Træning, øvelse - meget vigtigt! 

Enseñanza  Undervisning 

Ensimismarse At gå ind i sig selv. Om sangerens selvfordybelse m.h.p.  

  stemning og fortolkning i sangens udøvelse 

Entonar I  Tone, stemning. Guitarstrengens spænding til en bestemt 

   tone 

Entonar II  At synge i et bestemt toneleje, at finde tonen, intonere  

Entrada I  Indgang, begyndelse på dansen. De indledende trin i en dans 

består ofte af markerede punteados: først en paseo og der-

næst en række mudanzas, alle trin og markeringer uden 

kraftig trinlyd 

Entrada II Cut out på guitarens krop under gribebrættet. Giver guita-

risten bedre mulighed for at bruge gribebrættets højeste bånd 

ind mod klanghullet 

Entradilla león Folkedans fra Kastillien 

Entraña Indvolde. Det sted der udover hjertet  rummer den fysiske 

oplevelse af den altfortærende smerte over tilværelsens 

svære vilkår og  den ulykkelige kærlighed, hvis man i fla-

mencoen kan tale om en slags anatomi 

Entredos  Mellemværk. Blondemellemstykke der indsættes mellem to 

   andre stykker stof i tøjet  

Entrenamiento Træning, øvelse 

Entrenar  At træne, øve sig 

Eray  Sigøjnersprog: ("hvid") herre 
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Erotismo Erotisering. Som følge af sigøjnernes vilkår og dermed indi- 

rekte flamenco-miljøets karakter holdt dens udøvere ofte til 

på kroer og værsthuse i et miljø fyldt med alkohol, dagdri-

veri, vulgaritet, prostitution og tvivlsomme eksistenser. Det  

gav uheldigvis flamencoen et meget dårligt ry med opfat-

telsen af dekadente, flirtende, indladende eller forføreriske 

personer 

Esaborío Uskønt, groft. At ville udføre noget smukt men gøre det 

  uelegant / ucharmerende 

Escabel  Fodstøtte til guitarister m.h.p. at opnå en behagelig / praktisk 

spillestilling med støtte til guitaren. Bruges ikke – eller kun 

sjældent – af flamenco-guitarister, der i stedet har guitaren 

hvilende i en mere lodret /skrå position på låret 

Escala  Skala, tonerække 

Escarolado  Egtl. krøllet, kruset. Rynket 

Escena  Scene 

Escénico  Scenisk 

Esclavina  Skulderdække, slag (på kappe) 

Escobilla I  Danseteknik. Passage i dansen med meget trinarbejde, hvor  

der fokuseres mindre på krop og arme, men i stedet på fod- 

arbejdet. Især om en bestemt trinpassage i alegrías og soleá 

som karakteriseres ved trinmæssige og musikalske fraser.  

Afledt af escoba: kost, refererende til trinnenes gentagne, 

"fejende" karakter. En sådan trinserie starter normalt med 

langsomme, enkle figurer for at slutte med hurtigere og mere 

komplicerede trinkombinationer. Kaldes i andre danse solo  

de pies, men i modsætning til escobillas har solo de pies ikke 

musikledsagelse 

Escobilla II  Fejetrin. Danseteknik hvor forfoden kun berører gulvet let i  

en fejende bevægelse fremad-bagud eller diagonalt. Giver  

en meget svag og fin trinlyd 

Escobillear At udføre dansenes trin-passager, specifikt i soleares og 

alegrías 

Escordatura Strengebesætning  

Escorzo  Holdning, især om skuldrenes holdning under drejning med 

   kroppen og armenes samhørende bevægelse 

Escote  Udskæring, (blonde)mellemværk 

Escuadra  Vinkelbeslag. Små trekantede træklodser på guitarens inder- 

 side der fungerer som afstivning / støtte mellem guitarens  

sider og hhv. bund og dæk. Kaldes også zoquetillo  

Escuela  Skole, stil 

Escuela bolera Klassisk spansk dans. En danseform som tog sin begyndelse 

i 1700-tallets Andalusien og som bestod i folkloristiske dan-

se udført på en skolet og kultiveret måde m.h.p. deciderede 

danseforestillinger eller som indslag i populære vaudeviller.  

Disse danse manglede et meget væsentligt af flamencoens 

elementer: improvisationen, idet de blev indstuderet på 

danseskolerne med helt fastlagte koreografier. Den kombi-

nerer et virtuost fodarbejde og spring med specielle spanske 

dansetrin, influeret af den klassiske ballet med en fornem 
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armføring og brugen af kastagnetter. Escuela bolera har 

eksisteret side om side med både folkedans og den egentlige 

flamenco-dans, men i en idylliserende form for det bedre 

borgerskab, som her fik mulighed for at udleve drømmen om 

det simple, lykkelige og pittoreske liv med farverige dragter, 

blomster i håret etc. Typiske stilarter er: panaderos, olés, 

boleros, seguidillas, fandangos, jaleos de Jeréz, el vito, la 

cachucha m.fl. 

Espacio I  Plads, rum. I dansen er det vigtigt at danseren forstår at 

indtage og udnytte dansegulvets rum og muligheder, så dan- 

sen kan opnå sit optimale udtryk og sin klareste form 

Espacio II  Mellemrum mellem båndene på guitarens gribebræt 

Esparrabar  Sigøjnersprog: at ødelægge, maltraktere 

Esparrabarse At miste / forlade den egentlige fortolkning og således øde-

lægge sangen, musikken eller dansen 

Espectaculo  Forestilling, show 

Esquinas Egtl. hjørne. Trinforløb som f.eks. i sevillanas' 1. tur, hvor 

danserne skiftevis bevæger sig ud til højre og til venstre side 

Estampa  Et særlig stærkt nærvær eller personligt udtryk 

Estaribé  Sigøjnersprog: fængsel 

Estilisado Stiliseret. Om forskellige folkedansetyper, som blev optaget 

på danseskolerne og danset mere scenepræget, i overens-

stemmelse med borgerskabets normer og traditioner. Se 

danza estilizada 

Estilista  Stilist. Kunstner som karakteriseres ved at fortolke stilarterne  

  rent, præcist eller originalt inden for stilartens rammer 

Estilístico  Stilistisk. Med oprindelse i eller forbindelse til en bestemt  

 Stilart eller en bestemt fortolker 

Estilo  Stil, karakter, type 

Estilos basicos Basis-stilarter. Det samme som cantes basicos, se dette 

Estirar  At strække, udspænde, rette ud 

Espinela  Se: Décima  

Estrambote  Slutstrofe i sangvers 

Estrella  Stjerne, i overført betydning skæbne 

Estribillo  Omkvæd. En anden type vers eller en gentaget del af et vers, 

   ofte livligere end selve verset 

Estribo Stigbøjle. Små pyntebeslag på herredragten ofte udformet 

som stigbøjler, hestehoveder eller andre genstande med rela-

tion til heste og ridning 

Estrofa  Strofe, vers      

Estuche  Etui, kasse, futteral, f.eks. til kastagnetter 

Estuche de guitarra Guitarkasse 

Estudiante de la tuna Medlem af et (omvandrende) studenterorkester 

Estudiantina (Omvandrende) studenterorkester 

Estudio I  Studium 

Estudio II  Studie, f.eks. musik- eller danselokale 

Etapa de  Revurderings-perioden (revaluering: en omvurdering, op- 

revalorización  skrivning af en værdi). Betegnelse for perioden fra 1950’ 

erne, hvor man  søgte at genoplive den autentiske flamenco 

og genskabe interessen og respekten for den. I denne periode 
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blev der bl.a. indsamlet og udgivet et væld af dokumentar-

materiale i form af lydoptagelser som research og indsamlet 

optegnelser og historier fra flamenco-miljøet, ligesom der 

blev afholdt flere og flere sangkonkurrencer og -festivaler 

Etapa hermetica Den lukkede periode. Betegnelse for perioden frem til ca. 

  1750. Kaldes sådan, fordi teoriens fortalere mener, at de  

oprindelige palos opstod og udviklede sig i det lukkede 

sigøjnermiljø uden kontakt til eller interaktion med det 

omgivende samfund. Det antages, at en del nu ukendte 

stilarter har udviklet sig i dette tidsrum, hvor både sigøjnerne 

og andre subkulturer levede fysisk og socialt afsondret  

Etapa primitiva Den primitive periode, betegnelse for perioden ca. 1750-

1850, et århundrede hvor tonadillas og escuela bolera 

styrkede deres musikalske former og gav næring til de 

mange spirende flamenco-stilarter. Her fandt en lang række 

palos deres grundlæggende form og udtryk, fik en klarere 

definition og vandt større udbredelse, selv om flamencoen 

stadig kun var kendt sporadisk uden for sigøjnermiljøerne i 

Sevilla, Jerez, Cádiz og deres omkringliggende landsbyer. 

Kaldes også primera etapa eller preflamenco 

Experimentalismo Musikalsk retning som bygger på en “genopdagelse” af 

flamencoen, hvor den traditionelle flamenco blandes med 

andre stilarter som f.eks. rock og jazz og med inddragelse af 

instrumenter og teknologi, som normalt ikke indgår i det 

traditionelle / akustiske univers. Den eksperimenterende 

flamenco er en torn i øjet på flamencoens ortodokse traditio-

nalister / purister, der betragter denne form som en bastard 

og en fare for bevarelsen af den rene flamenco. Kaldes også 

nuevo flamenco, flamenco-fusión eller flamenco moderno  

Extender  Strække, rette ud 

Extendido  Strakt     

 

Faja  Skærf 

Fajín  (Silke)skærf 

Falda  Nederdel 

Falda canastera Egtl. sigøjner-nederdel. Nederdel hvor den store vidde for- 

neden opnås ved at sy stadigt større baner på den foregående.  

Etagenederdel 

Falda de nesgas Nederdel syet i bredder med indsatte kiler til at give vidde 

  forneden i stedet for den traditionelle flæsekant 

Falda de volantes Nederdel med flæsekant, den traditionelle flamenco-nederdel 

Falda entallada Nederdel med forsænket talje 

Falda plisada Lægget eller plisseret nederdel, typisk for flere regional-

dragter 

Falda rociera En simpel flæsenederdel, som typisk bruges ved de store 

  pilgrimsfester sammen med solide støvler. Den når almin- 

 deligvis kun til midt på læggen og har blot to flæserækker,  

så den ikke er i vejen og svines til under pilgrimsvandringen  

Falseta  Ornamenteret og fantasifuld melodilinje på guitaren (modsat 

  rytmespil), som giver frit løb for inspiration og giver guita- 
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risten lejlighed til at brillere, vise sine talenter og idéer, mens 

sangeren holder pause, eller danseren ikke markerer med 

hårde trin. Kan også i visse stilarter fungere som inspiration 

for danserens improvisationer. Falseta’en blev udviklet i café 

cantante perioden med mulighed for mere forfinede musi-

kalske indslag i sang- og danseforløbene  

Falsetero Guitarist med særlig evne for melodispillet 

Fandango artistico Kunstnerisk fandango. Personlige fortolkninger af stilarten 

uden en bestemt geografisk oprindelse eller tilknytning 

Fandango grande Stor fandango. Frirytmisk udgave af fandangos, der som 

navnet  siger, rummer de store og dybe følelser og synges 

med mange melismer. Tilhører gruppen  cantes intermedios 

og danses ikke. Musikken spilles som regel i E- eller A-dur. 

Kaldes også fandango natural 

Fandango libre Frirytmisk fandango. Det samme som fandango grande, se 

   dette 

Fandango natural Se: Fandango grande 

Fandangos  Stilart i 3/4 (eller 6/8) rytme fra den spanske folkemusik- 

tradition. Stilarten er opstået i 1700-tallet med rødder i danse 

fra 1300- og 1400-tallet. Fandangos findes i forskellige for-

mer i alle Spaniens regioner; men i flamenco-sammenhæng 

er de kendteste nok de livlige fandangos de Huelva, den  

langsommere fandango de Alosno og den melodisk karak-

teristiske fandango de Lucena. Versene består af 4 eller 5 

otte-stavelses verselinjer, hvor 1. linje i reglen gentages, så 

der i alt bliver 6 verselinjer. Musikken spilles por arriba med  

tonen E som udgangspunkt, og dansen har efterhånden over- 

taget flere af flamencoens karakteristiske træk. Den er let og 

livlig og danses i små "ture" afpasset efter sangversene og 

mellemspillet 

Fandanguero Sanger der har specialiseret sig i fortolkningen af fandangos  

Fandangueril Hvad angår fandangos eller stammende fra fandangos 

Fandanguillo Egtl. lille fandango som modsætning til fandango grande. En  

rytmisk og dansabel udgave af fandangos, se dette 

Faralá Flæsetype der bruges som pynt, specielt på den andalusiske 

flæsedragt og flamenco-kjoler. Ofte et bånd lavet som ekstra 

flæsekant 

Faraón(a)  Egtl. farao (egyptisk kongetitel). Respektfuld betegnelse for  

en majestætisk og ophøjet danser(inde) 

Farfulleo  Egtl. jappen eller stammen. Trallen. Indskudte sangforløb 

   med gentagne lyde uden reel betydning: trajilitrajilitra, 

   tirititran-tran-tran, nainonainonai eller lerelerele. Kaldes 

   også glosolalias 

Fario  Sigøjnersprog: lykke, skæbne. Oftest i sammenhængen un 

   mal fario: en ulykke, grum skæbne 

Farolillo  Egtl. lille lygte. Papirslampe som typisk bruges tæt ophængt 

   i casetas og ved anden festlig oppyntning eller i optog 

Farruca  Af arabisk faruq (tapper), andalusernes betegnelse for folk 

fra Asturien og Galicien. Stilart i 4/4 rytme med oprindelse i 

Galiciens folkemusik-tradition og med præg af tangos. Takt-
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fast og dramatisk stilart med en del hurtige skift og trinserier 

der oftest danses af mænd. Sangen udviklet af Manuel 

Lobato ”El Loli” i begyndelsen af 1900-tallet og meget 

popær i 1920’erne og 30’erne. Verseformen består af 4 otte-

stavelses verselinjer med rim på 2. og 4. linje og ofte med ret 

melankolske temaer. Tilhører gruppen af cantes aflamen-

cados og synges efterhånden sjældent. Musikken spilles i A-

mol og veksler ligesom dansen mellem en tung, taktfast 

rytme og livlige melodistykker. Dansen blev skabt af Fran-

cisco Manzano ”El Faíco” med en højtidelig og maskulin 

karakter. Afsluttes ofte på den lettere stilart tanguillos de 

Cádiz. Indgår bl.a. i Manuel de Fallas ”Den trekantede hat”  

Farruco  Øgenavn for folk fra Galicien i Nordspanien, især om de 

  nordspanske immigranter i de spanske kolonier Cuba og  

i Sydamerika, hvor de arbejdede som daglejere og havne-

arbejdere og sang længselsfulde sange om hjemstavnen 

Fatalismo  Fatalisme, skæbnetro. Fremherskende livssyn i flamencoens 

 verdensbillede 

Felpón  Plys- eller fløjlsagtigt stof 

Feria  By- eller markedsfest 

Ferreira  Tamburin uden skind. Bruges i flere folkemusikformer 

Festera  Stemmetype der egner sig til bedst til lettere, festlige sange 

Festero  Festpræget. Sanger der mestrer de lettere, festlige palos 

Festival flamenco Flamenco-festival. Koncerttype der afholdes med bestemte 

mellemrum, som regel årligt og i månederne april-oktober. 

Her optræder såvel kendte, professionelle kunstnere som 

vinderne af lokale sangkonkurrencer 

Fieltro Filt. Bruges bl.a. til den typiske hat sombrero cordobés. Som 

regel fremstillet af  fåreuld eller kaninhår 

Fiesta  Fest, sammenkomst af aficionados med viden om og respekt

  for flamencoens udøvere. Se også: Juerga 

Fila  Sigøjnersprog: ansigt 

Fileteado  Smykket med pyntelister 

Filetería  Belistning. Pynteliste rundt langs guitarens dæk 

Filigrana I  Udtryk brugt om dansernes fine arbejde med hænderne 

Filigrana II  Udtryk for særlig fint og delikat guitarspil 

Filigrana III  Filigranarbejde. Fint smykkearbejde i guld- eller sølvtråd 

Filis  Læderforstærkningen i danseskoenes skosnuder 

Filo  Søm, bort, kant 

Fin de fiesta  Egtl afslutning på festen. Udtryk for ekstranumre af mere  

livlig karakter som afslutning på en koncert 

Flamenco I   Flamenco. Betegnelse for den specielle musikform, der har  

udviklet sig i Andalusien gennem de seneste 300 år, mere  

konkret fra slutningen af 1700-tallet. Betegnelsen er af nyere 

dato og optræder først i  Ignacio González del Castillos 

skuespil “El soldado fanfarrón” fra ca. 1785 som synonym 

for larm og tumult og især om fester med sang og dans. 

Ordet optræder igen i bogen om sigøjnerne “Los zíncali”, 

skrevet af englænderen George Borrows, som rejste i 

Spanien 1830’erne. Han anfører, at man gennem længere tid 
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havde kaldt de spanske sigøjnere sådan; men der hersker 

tvivl om ordets oprindelse og betydning. De vigtigste teorier 

er: 1. Begrebet stammer fra det arabiske “felah mengu” (folk 

eller bønder på flugt) og skulle således være navnet på de 

omvandrende folk, d.v.s. sigøjnerne som efterkommere af de 

udstødte moriscos i starten af 1600-tallet. 2. Ordet betyder 

flamsk og får i denne oversættelse en række betydninger 

med flere forskellige begrundelser: At det skulle være sigøj- 

nere, som man mente stammede fra Flandern eller rettere 

Tyskland. Dette beror dog på en fejloversættelse af ordet  

germanos, som ikke har noget med tyskere at gøre, men 

derimod germanía, d.v.s. rakkerpak og tyveslæng. At det var 

navnet på en bestemt type synagogesange blandt de flygtede, 

spanske jøder i Nederlandene og således blev navnet på dem,  

der udførte disse sange. Kong Carlos V havde til sit kor i  

hofkappellet indforskrevet sangere fra Belgien, og deres 

sangstil blev efterhånden synonymt med det at være sanger. 

At kongen ankom med et større hof af flamlændere, der ikke  

var specielt populære, og at flamencos derfor blev en slags  

samlebetegnelse for alle udlændinge/fremmede. 3. Kan også 

være en afledning eller arabisering af ”falar”: at snakke,  

skvadre, prale. Der er også  p.gr.a. lydene forbindelse til  

fuglen af samme navn ifølge indisk folketro. 4. Den mest  

sandsynlige / troværdige forklaring er dog, at begrebet er en  

afledning af ordet flamancia (llama: flamme) med baggrund i 

sigøjnernes iltre temperament og fyrighed. I bogen “Escenas 

andaluzas” fra 1847 af forfatteren og politikeren Serafín 

Estébanez Calderón er termen flamenco ikke brugt for 

musikken, selv om han beskriver genren og miljøet. Først 

sent i 1800-tallet kommer betegnelsen til at omfatte denne 

musikkultur, der hidtil blot var omtalt somandalusisk sang, 

sigøjnersang eller kaldt ved navnene på de forskellige 

stilarter: polos, tangos etc.      

Flamenco II  Flot, smart, vulgær, storsnudet; svindler, slagsbror, boheme. 

   Nu synonymt med / betegnelse for sigøjner. Flamenco-agtig 

Flamenco puro Den rene, ublandede flamenco-tradition 

Flamencología Flamencologi. Læren om flamencoens historie og udvikling 

Flamencólogo Flamenco-forsker, flamenco-ekspert 

Flamencura  Flamenco-karakter 

Flamenquismo Forandring / "forfalskning" af flamencoen, som resulterer i 

   udvandede hybridformer af flamencoens egentlige stilarter 

Flancos  Se: Aros 

Flauta  Fløjte. Bruges i forskellige former i folkemusikken og den 

   moderne flamenco 

Flaviol  Lille fløjte med tre huller, spillet med kun venstre hånd mens 

højre hånd spiller tromme. Bruges i katalansk folkemusik; 

men konstellationen fløjte og tromme er både kendt i andre 

regioner af Spanien, f.eks. til sevillanas rocieras og i andre 

landes folkemusiktraditioner 

Flecos  Frynser 
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Flexión  Bøjelighed, bøjning, f.eks. i kroppen eller hyppigt om den 

   vigtige bøjning i knæene som forudsætning for den bedste  

balance og danseteknik  

Florear  I  Egtl. at blomstre. Guitarteknik hvor 2 eller 4 strenge anslås 

  fortløbende, hvilket giver et naturligt flydende klangbillede. 

Akkompagnementsteknik til og opfølgning på sangerens 

melismer, f.eks. i granaínas. Nærmest synonymt med picado 

Florear II  Sangteknik. At ornamentere sangen ved at frembringe en  

serie af melismer 

Floréo I  Danserens fine bevægelser med hænderne 

Floreo II  Sangerens ornamentering af sangforløbet med melismer 

Floreo III  Danseteknik. Trinfigur med et let benløft, kroppen let for- 

overbøjet og med danserens vægt på det bøjede ben i gulvet. 

Ses især i danza española, men bruges også i flamenco   

Floritura Guitarteknik. Kombination af flere andre teknikker (arpe-

gios, alternados, trémolos) som bruges for at give mere fylde 

ved akkompagnement af dans 

Folía  Folkedans fra Huelva-provinsen. Der findes også en kanarisk 

  folkedans med dette navn, bragt dertil af sømænd da øerne

  blev opdaget i 1400-tallet 

Folclore  Folklore, folketradition 

Folclórico  Folkloristisk, af folkelig oprindelse og karakter 

Fondo  Bund. Guitarens bund / bagside, hvis funktion er at opfange 

lydbølgerne og deres volumen og sende dem ud gennem 

lydhullet i guitarens dæk. Bunden er oftest lavet af cypres, 

palisander, jacaranda eller året mahogni. Kaldes også suelo 

Forro de cabeza Beklædning eller laminering med træ af guitarens hoved 

Fortaleza  Egtl. fæstning. Kraft, styrke 

Fragua  Smedje, jernværk. Smedehåndværk var typisk for sigøjnerne, 

og smedjerne derfor anset som ophavssted til en række dybe 

sange af typen a palo seco. Se også: Cantes de fragua 

Franja  Frynse, strimmel, kant 

Frase musical Musikalsk tema 

Frasear  At frasere, udføre musikken kunstmæssigt 

Fraseo  Frasering. Den rytmiske bearbejdelse af et musikforløb 

Frígido  Frygisk skala. Skala med start på tonerækkens tredje tone (3. 

kirketoneart). Mellemøstlig toneskala som er fremherskende  

i flamenco-musikken 

Frío  Kulde. Mangel på følelse, gnist og udtryk i sangen 

Frufrú  Lydmalende ord: knitren eller raslen af især silkestoffer 

Fruncido  Rynket 

Fuelle Sangerens evne til at synge flere verselinjer uden at trække 

vejret undervejs. Kaldes også: tener poder (at have styrke) 

Fuera  Ud! Råb fra danseren til guitaristen under en desplante som 

  tegn til, at der nu lægges op til dansens afslutning 

Fuera de compás Ude af takt 

Fuerza  Styrke 

Función  Gudstjeneste. Slang for en betalt flamenco-fest / forestilling 

Funda  Etui, taske til instrumenter som guitar eller cajón 

Fusión  Fusion, blanding af musikformer og stilarter 
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Fusionista  Tilhænger af at flamencoen blandes med andre musikformer 

 og stilarter, oftest med henvisning til at flamencoen selv er 

opstået som en fusion af bl.a. indisk, arabisk, jødisk, keltisk  

og spansk musik. Modsætning til purista 

 

Gabacha  En slags brystsjal som brugtes af bondekvinder 

Gaché/ó  Sigøjnersprog: “hvid”, d.v.s. ikke-sigøjner. Af indisk: gachó:  

mand eller folk 

Gachonal  Af “hvid” - d.v.s. ikke-sigøjnisk - karakter  

Gaita  Sækkepibe. Bruges i flere nordspanske regioners folkemusik 

Galardón  Pris, belønning, præmie 

Galeras Galej-sange. Stilart stammende fra 1600- eller 1700-tallet 

med oprindelse i de fortællende romances. Temaerne er om 

forfølgelsen af sigøjnere, der ifølge de mange hårde anti-

sigøjner-love kunne idømmes 6 års strafarbejde ombord på 

de store galejer, en dom som med de barske vilkår reelt var  

en langsom dødsdom. Tonearten er fri og rytmen monoton, 

svarende til tagene med de store, tunge årer  

Galón  (Kante)bånd 

Gangueo  Guttural vibrerende lyd, som høres i fortolkningen af visse  

sange, hvor sangeren i stedet for et afsluttende s ændrer 

lyden til en j-lyd i nogle ord 

Garbo  Charme, elegance, ynde, stil 

Garganta  Svælg, strube, d.v.s. den indre hals 

Gargantilla Halspynt bestående af en fast hæklet/kniplet bort med halv-

lange silkefrynser, som de kendes fra sjaler 

Garlochi  Sigøjnersprog: hjerte 

Garrotín Stilart i 4/4 takt med rødder i Galiciens folklore. Langsom-

mere men stemningsmæssigt lettere end tangos, ofte med 

humoristiske tekster og kendetegnet ved sit specielle om-

kvæd: Ay garrotín, ay garrotán de la vela de San Juan. 

Dansen er glad og yndefuld med hurtige skift og trinstykker 

afvekslende med bløde eller kokette positioner og marke- 

ringer med krop og arme. Danses ofte med en sombrero cor-

dobés som rekvisit. Musikken spilles por medio i A-dur med 

samme glade intensitet, lethed og drive som i dansen 

El gazpacho  Egtl. en kold tomatsuppe. Folkedans fra Cádiz-egnen med 

  akkompagnement af enten guitar og triangel eller guitar og 

  en (mønstret) glasflaske, ”spillet” med en nøgle / ske 

General  Generel, alsidig. Om en sanger der stort set behersker alle 

stilarter 

Gelianas  Sangstil af karakter som langsomme alegrías, hvis tekster tit 

  handler om sigøjnerbryllupper, mødomsceremonien og det 

  blodplettede lommetørklæde som bevis på brudens dyd. I 

  familie med med alboreás og med samme strofeopbygning 

som romances og formodentlig en afledning af disse, men i 

dag nærmest en uddød stilart. Blandt flamencologer er der 

teorier om, at solerares er opstået af gelianas (eller gilianas). 

Soleares danset af kvinder blev således tidligt kaldt gelianas, 

mens den mandlige version var jaleos  
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Gili  Sigøjnersprog: tosset, fjollet, til grin, dum 

Gira  Turné 

Giro   Drejning 

Gitana  Karakteristik af stemmen. Se: Voz gitana 

Gitanería  Sigøjner-bydel. I disse afsondrede bydele i eller udenfor de 

   andalusiske byer og landsbyer udviklede flamencoen sig 

   gennem århundrederne som et sprog og en musikalsk form,  

en slags klage eller protestsang uden konkret modtager, et 

“sjælens vidnesbyrd”, en bekræftelse på sjælens overlevelse  

og udødelighed, modsat legemets forgængelighed  

Gitano(a)  Sigøjner(inde). Formodentlig en afledning af egipciano:  

egypter, idet mange af de første indrejsende sigøjnere til  

Spanien i begyndelsen af 1400-tallet udgav sig for at være 

egyptiske pilgrimsrejsende. Et nordindisk nomadefolk som  

allerede før år 100 begav sig på vandring og i løbet af 1300-  

og 1400-tallet nåede frem via Mellemøsten og Balkan til 

Mellem- og Centraleuropa. Deres historie og skæbne i de 

forskellige verdensdele er dramatisk og medrivende, præget  

af mistro, isolering og forfølgelse. De første spanske sigøj- 

nere blev registreret i Zaragoza i 1425 og spredte sig herfra  

til resten af landet, fortrinsvis ned til det ”multikulturelle”  

Andalusien. De blev oprindeligt godt modtaget, ligefrem be- 

skyttet af flere adelsfamilier, som bl.a. lod sig underholde af 

deres musik og dans og nød godt af deres viden om heste og 

deres håndværksmæssige kunnen. Adelen optrådte hyppigt 

som faddere, og mange sigøjnere tog deres velynderes efter- 

navne til sig. Der opstod dog hurtigt mistro mellem fastbo-

ende og omrejsende p.gr.a. deres fremmedartede udseende 

og levevis og som følge af konkurrencen på arbejdskraften. 

Sigøjnerne har traditionelt holdt sig til deres egne og bibe-

holdt deres oprindelige skikke og vaner, som medførte bl.a. 

beskyldninger om trolddom, ofringer og menneskeæderi. 

Deres vanskelige arbejds- og levevilkår medførte en del lys-

sky aktiviteter, og de blev derfor – ikke altid uden grund – 

beskyldt for tyverier og plattenslageri, men også uden bund i 

virkeligheden for andre og langt alvorligere forbrydelser. 

Adskillige strenge love, egentlige forfølgelser og andre 

foranstaltninger har gennem århundreder søgt hhv. at assi- 

milere, isolere, udrydde eller på anden vis besværliggøre  

deres tilværelse. Også i vore dage er sigøjnerne stadig en ret 

marginaliseret befolkningsgruppe, som både holdes ude af 

majoritetssamfundet, men som i høj grad tillige holder sig 

for sig selv. Ifølge de officielle kilder er der ca. 325.000- 

450.000 sigøjnere i Spanien, mens sigøjnerne selv angiver 

omkring 700.000-800.000; heraf lever 60% i Andalusien. 

Inden for flamencoen er sigøjnernes rolle omdiskuteret: 

Nogle mener, at sigøjnerne decideret har skabt og videre-

udviklet flamencoen, mens andre nok mere realistisk til-

skriver dem en vigtig rolle i dens udvikling, karakter og 
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fortolkning på linje med andre elementer og vilkår, der 

gennem tiden har øvet indflydelse på flamencoen. Sigøj- 

nerne findes i alle lande; men flamenco er en udpræget 

spansk musik-, sang og dansekultur 

Glosolalias Egtl. tunge-lallen. Forskellige typer små ord og lyde, san-

geren bruger for at nuancere, forstærke eller fremhæve 

forskellige aspekter af versets indhold. Almindeligst er en 

gentagen brug af det klagende “¡ay!”, men også indledende 

trallerier som tara-tan-tran-tran og trajili-trajili-tran tilhører 

denne gruppe udtryk. Kaldes også farfulleo 

Godet Kile (i tøj) 

Golpe I  Guitarteknik: rytmisk slag med ringfingeren på guitarens 

   dæk. Sammen med rasgueo og alzapúa er golpe udprægede 

   flamenco-teknikker 

Golpe II  Danseteknik: et trinanslag med hele fodsålen. Anslaget kan  

enten ske ved et decideret styret anslag eller i en naturligt 

faldende bevægelse efter et dirigeret trin - uden brug af  

kroppens vægt, men blot v.hj.a. benets / fodens egen vægt 

Golpe III  Rytmeslag på kastagnetten med venstre hånds ring- og 

   langfinger  

Golpeador  Slagbræt på guitaren, i vore dage oftest af plast. Beskytter 

   dækket mod ridser og revner ved golpe-teknik 

Golpear  At slå. At udføre golpe-teknik med anslag på guitarens dæk 

Goma laca  Politur til polering af guitaren, shellak 

Gorra  Hue, kasket 

Gracia  Ynde, elegance, gratie, charme. Den optrædendes, oftest  

danserens, personlighed: udstråling, dynamikken mellem det  

glade og det værdige udtryk i dansen 

Gralla  Se: Dulzaina 

Gracioso  Yndefyld, elegant, charmerende, åndfuld 

Granaínas  Andalusisk for granadinas, frirytmisk stilart fra Granada- 

egnen af fandango grande gruppen. De mange tonale mulig-

heder og moduleringer fra den arabiske sangtradition gør 

granaínas til en slags bevis på sangerens stemmemæssige 

formåen og virtuositet. Versene består af 5 otte-stavelses 

verselinjer, normalt med rim mellem 1., 3. og 5. linje med 

konsonans. I sangen bliver verset oftest seks-linjet, idet 

sangeren da gentager 1. eller 2. linje. Musikken spilles i 

H-dur og giver på samme måde som i sangenanledning til 

det modulerede og fint ornamenterede spil 

Grande  Se: Cante grande 

Grandeza  Storhed, værdighed, storladenhed 

Grito  Skrig, klageråb 

Guajíras  Stilart i 3/4 rytme med oprindelse i den cubanske folklore fra  

  gruppen cantes de ída y vuelta. Dansen stammer formentlig 

  fra 1920’erne og er sensuel, valseagtigt gyngende og udføres 

  i reglen med en stor vifte som rekvisit. Feelingen er oftest 

som langsom  og blød bulerías og afsluttes normalt por bule-

rías, sjældnere por colombianas. Verseformen består af 10 

otte- eller ti-stavelses verselinjer, og teksterne handler om 
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kærlighed, livet på Cuba og nostalgiske eller sentimentale 

temaer. Spilles altid por medio, men kan reelt spilles frit 

Guipar  Sigøjnersprog: at se 

Guiri  Sigøjnersprog: fremmed, udlænding, underlig type 

Guitar mute ”Amputeret rejseguitar”, bestående af en klods med strenge- 

holder samt ultrakort guitarhals med strenge og stemme-

skruer m.h.p. teknikøvelser som  akkorder og rasgueados 

Guitarra Guitar. Strengeinstrument som i flamencoen anslås med 

neglene. Af mellemøstlig oprindelse, sandsynligvis efter-

kommer af kitahra, en art citar. Guitarens forløber laúd'en 

introduceredes i Europa af den arabiske musiker Ziryab i det 

9. århundrede og fik i løbet af 1300-tallet næsten den form, 

vi kender i dag. Allerede fra 1500-tallet blev guitaren betrag-

tet som spansk nationalinstrument. Klangkassen har ottetals-

facon med flad bund og fladt dæk. I 1500-tallet havde den 

kun 5 strenge, mens guitaren i vore dage har 6, stemt i kvar-

ter med en terts i midten (E-A-D-G-H-E). Guitaren blev 

populær og udbredt med trubadur-traditionen i løbet af 1600-

tallet, men blev først en del af flamencoen sidst i 1700-tallet 

og begyndelsen af 1800-tallet. Almindelig blev guitaren først 

i café cantante perioden ca.1860-1910. I løbet af det 20. år-

hundrede har guitaren og dens udøvere gennemgået en såvel 

teknisk som kunstnerisk udvikling, der har gjort guitarspillet 

til en selvstændig kunstform og bragt guitarmusikken langt 

videre end blot at fungere som akkompagnement til sang og 

dans. I den moderne flamenco er guitaren accepteret som 

koncertinstrument og indgået i fusioner både med andre in-

strumenter som f.eks. el-bas, fløjte og violin, og med andre 

musikformer: rock, jazz, pop, klassisk, arabisk og salsa. 

P.gr.a. materialerne vejer en flamenco-guitar mindre end en 

klassisk guitar, som regel mellem 1,1 og 1,5 kilo, men der er 

dog ingen direkte sammenhæng mellem vægt og lyd. Bund 

og sider er i reglen lavet af cypres med gribebræt af ceder, 

dæk af fyr eller gran, bro af rosentræ og bånd af ibenholt. 

Broen er lavere end på den klassiske guitar, og således ligger  

også strengene tættere på båndene. På dækket er der et slag-

bræt, som beskytter træet ved golpe-teknik.Tidligere var træ-

stemmeskruer almindelige; men nu bruges mekaniske metal-

stemmeskruer med gevind og ud veksling. Som koncert- 

instrument ses den såkaldte sorte guitar, som er en blanding 

af flamenco-guitarens opbygning og den klassiske guitars 

materiale, rosentræet  

Guitarra blanca Lys guitar, d.v.s. guitar bygget af cypres 

Guitarra negra Mørk guitar, d.v.s. guitar bygget af rosentræ 

Guitarrero  Guitarbygger 

Guitarrista  Guitarist 

Guitarristico Guitarmæssig, hvad angår guitarspillet 

Guiyar  Sigøjnersprog: at gå 
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Habanera Selskabsdans i 2/4 takt med oprindelse i cubansk dans og 

musik. Opstået i slutningen af 1800-tallet og på mode frem 

til starten af 1900-tallet 

Hacer son  Egtl. At lave lyd. At akkompagnere / støtte en sanger eller 

danser med klap, stokkeslag i gulvet, fingerknips eller 

rytmiske smæld med tungen 

Harmónica  Harmonik. Den musikalske behandling af samklange, musik-

  kens "klangfarve" 

Harmónico  Harmonisk, i samklang 

Hecho  Egtl. fuldført. I dansen betegnelse for hændernes bevægelser  

indefra og ud  

Hecho de mano Håndlavet. Især om håndbyggede guitarer som modsætning 

til industrielt fremstillede instrumenter 

Hembra  Egtl. hun. Den “melodiførende” kastagnet der spilles med 

højre hånd og er lysere i tonen end venstrehåndens ”han” 

Hemíolo  Hemiol. Betegnelse for en musikform, der består af en takt 

   sammensat af uens intervaller. Udbredt i bl.a. balkanmusik, 

men også almindelig i flamenco, f.eks. soleares der er sam-

mensat af 2 lange og 3 korte intervaller: 1-2-3 / 4-5-6 / 7-8 / 

9-10 / 11-12 

Hierramenta Guitarens forskellige metaldele, bl.a. bånd og stemmeskruer 

Hoja  Egtl. blad. Den enkelte halvdel af kastagnettens to træstykker 

Hojaneta  Falskhed, hykleri 

Hombro I  Skulder 

Hombro II  Guitarens skulder, den øverste brede del af guitarens krop 

Hondo  Den korrekte stavemåde for jondo, se dette 

Horma  (Sko)læst 

Horquilla I  Stemmegaffel 

Horquilla II  Hårnål 

Huertanas  Sange fra egnen omkring Las Huertas de Valencia. Tilhører 

gruppen af cantes de Levante 

Hueso de cabeza Egtl. ben, knogle. Sadlen, den strengeholder der sidder som 

  overgang mellem guitarens hoved og gribebrættet. Oftest af  

elfenben eller plast. Kaldes også cejilla eller hueso superior  

Hueso del puente Broens indlæg 

Hueso superior Se: Hueso 

 

Ída Egtl. gang. Trin eller bevægelse som overgang mellem ale-

grías og bulerías 

Ída y vuelta  Se: Cantes de ída y vuelta 

Imágen  Figur, billede. Mere konkret en kristus-, madonna- eller 

   helgenfigur som bl.a. ses på de store opsatser i religiøse 

  processioner, især i påskeugen 

Improvisación Improvisation 

Improvisado Improviseret. Karakteristisk for den autentiske flamenco 

Incrustación  Intarsia, indlagt forsiring som dekoration på guitaren. Kaldes 

  også marquetería eller mosaíco 

Índice  Pegefinger. Betegnes ved spilleøvelser med i 

Indumentaria Klædedragt 
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Intermedio  Egtl. mellemliggende. Frirytmiske stilarter uden fast compás. 

  Se: Cantes intermedios  

Intervalo  Interval, afstand i tonehøjde 

Introducción Indledning. Se også: Salida 

Isa  Kanarisk folkedans 

 

Jabegotes Stilart af fandangos-familien fra Málaga-egnen, sunget af 

fiskere når de reparerede deres fiskenet. Tilhørende gruppen  

af arbejdssange (temporeras)  

Jaberas  Af habera, bønnesælgerske. Frirytmisk sangstil af fandangos 

   malagueños. Verset består af 4 otte-stavelses verselinjer, og 

   stilarten giver sangeren rig lejlighed til at demonstrere sine 

evner med alle former for arabesker, moduleringer og stem-

memæssig ornamentering. Havde sit højdepunkt midt i 1800-

tallet, men høres nu ret sjældent. Musikken spilles por arriba 

med samme højtidelige tonalitet som tarantas 

Jácara Glad og munter ballade og folkedans med oprindelse i 1500-

tallets romances 

Jacaranda  Jacaranda-træ. Træsort der ofte bruges til guitarens bund 

Jalar  Sigøjnersprog: at spise, æde 

Jalares  Sigøjnersprog: bukser  

Jaleador  "Hepper". De folk der opmuntrer og støtter den optrædende 

  flamenco-kunstner med håndklap, knips og forskellige tilråb 

Jalear  At råbe, klappe m.v. som opmuntring, ansporing og rytmisk 

   understøttelse til musikken, sangen eller dansen 

Jaleo  Brugen af anerkendende / opmuntrende eller ansporende 

  tilråb, håndklap, lydudtryk etc. imellem de(n) optrædende 

eller fra publikum til de(n) optrædende. Flamencoens ”hep-

pekor”, som både kræver viden om de forskellige stilarters 

opbygning og karakter, situationsfornemmelse og respekt for 

kunstnerne og deres præstation 

Jaleos  Gammel andalusisk folkedans og sangstil der regnes blandt  

cantiñas-gruppens rødder. Minder en del om alegrías, men 

synges nu oftest por bulerías. Den kendteste form er jaleos 

extremeños. Dansen er lidenskabelig, sensuel - til tider æg-

gende, og danses af to par, der krydser, mødes og skilles for 

at slutte i ring. Akkompagnementet består af guitar bandurria 

og kastagnetter. Dansen udviklede sig i midten af1800-tallet 

til en mere blandet, scenisk orienteret dansetype  

Jara  Sigøjnersprog: gammel spansk guldmønt 

Jarchyas  Eller jarchas. Arabisk-andalusisk sangstil, verseform fra  

middelalderen 

Jareta  Dobbeltsøm, syning 

Jerezana  Danseteknik. Trinfigurer med benløft fra escuela bolera 

Jíbaro  Cubansk palmestråhat, ses som rekvisit for mandlige dansere 

i guajíras og colombianas 

Jilianas  Se: Gelianas 

Jiñar  Sigøjnersprog: at skide 

Jipíos  Af hipido: stønnen. Forskellige lyde eller udråb fra sangeren, 

som giver sangen mere dybde 
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Jondo Andalusisk for hondo: dyb, inderlig. Betegnelse for fla-

mencoens oprindelige stilarter som udtrykker de dybe og 

stærke følelser, en ufravigelig skæbnetro samt dystre, 

tragiske,  håbløse og melankolske stemninger 

Jondunar  Sigøjnersprog: civilgardist, politibetjent 

Jondura  Dybde. Kvaliteten af jondo-udtrykket 

Jota  Folkedans som kendes i forskellige udgaver i hele Spanien. 

   Den kendteste er formodentlig jota aragonesa, der betragtes  

som urformen for alegrías 

Jotilla  Spansk folkedans 

Joya  Smykke, juvel 

Joyel  Lille smykke 

Jubón  Kjoleliv 

Judería  Jødisk bydel 

Judío  Jøde. Efter kong Ferdinand og dronning Isabellas genero- 

bring af de muslimske områder og samlingen af et kristent 

Spanien blev jøder sammen med sigøjnere og arabere forvist, 

medmindre de lod sig omvende og opgav deres oprindelige 

religion og kultur. Flamencoen indeholder visse elementer af 

jødiske sange, blandet med arabiske, sigøjniske og spanske 

musik- og sangformer 

Juerga  Andalusisk af huelga: arbejdsophør. Larmende fest eller  

”abegilde”. Oprindeligt betalte fester hvor rige folk hyrede 

musikere og gøglere til at underholde sig. Nu om festlig 

sammenkomst eller møde mellem aficionados m.h.p. at 

skabe det bedste miljø og de bedste betingelser for god 

flamenco i en oprigtig og intim stemning 

Juerguista  Festdeltager, deltager i en juerga 

Juguetillos  Egtl. små sæt. Sangforløb bestående af 4 verselinjer oftest á  

otte stavelser, der ofte fungerer som en slags efterligning af 

en allerede sunget sang. Ud over at skabe en variation i selve 

sangen bruges juguetillos også som en type alivio, og de kan 

tillige bruges som en mere letflydende og stemningsfuld 

 remate. Tidligere om cantiñas-gruppen generelt 

Juncal  Sigøjnersprog: flot, godt, statelig, elegant 

Jundanal  Sigøjnersprog: soldat, vagt 

 

Labio  Læbe. Et yndet tema i flamenco-poesien 

Labio II På kastagnetten den lille kant der markerer afgrænsningen 

mellem hjertet og skallen 

Lache  Sigøjnersprog: skam, sømmelighed, ærekærhed 

Lachí  Sigøjnersprog: lykkelig, god 

Lachirí  Sigøjnersprog: retfærdig, ret 

Ladino  Gammelspansk sprog 

Laíno  Fællesbegreb for et spinkelt, sprødt, fint klingende udtryk  

Lampiñismo  Skæg- / hårløshed. Skal ifølge sigøjniske teorier være et 

  karakteristisk træk hos sigøjnerne og bl.a. bevise deres 

tidlige og høje antropologiske udviklingsstade, i modsætning 

til de øvrige behårede, primitive menneskeracer 
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Lampiño Skæg- / hårløs, glat, subsidiært med sent udviklet skægvækst 

og kropsbehåring 

Largo  Alsidig. Om sangere med kendskab til mange stilarter  / stort  

   repertoire og kvalitet i sangen 

Lastimar Af lástima: medfølelse. Den indlevende sang der vækker til-

hørerens medfølelse og formår at formidle det sårede og  

lidende udtryk 

Látido  Hjerteslag, den første og vigtigste rytme i menneskets liv 

Látido II Danseteknik: en trinbevægelse der udføres med forfoden / 

tåspidsen med hurtige og fuldstændigt reglmæssige og 

stabile trinanslag  

Latón  Messing. Metal brugt til gribebrættets bånd 

Laúd  Laud. Lut-agtigt instrument med oprindelse i oldtidens 

   Egypten 

Launedda  Blæseinstrument med tre cylindriske piber / fløjter 

Lazo   Sløjfe 

Lazos  Danseteknik. Trinfigur hvor danseren bevæger sig fremad 

   ved at krydse fødderne ind foran hinanden i små skridt, som 

   bånd der bindes i en sløjfe. Stammer fra escuela bolera tra- 

   ditionen 

Lentejuela  Paillette 

Letra  Sangvers, strofe. Flamenco-digtet består kun af én strofe, og 

selv om der er flere vers i et flamenco sangforløb, er der 

traditionelt ingen indholdsmæssig sammenhæng imellem 

dem. Flamenco-verset udtrykker en stemning eller en ople-

velse, et helstøbt situationsbillede, der indeholder en række 

følelser, som strømmer sammen med musikken og sangen. 

Et vers er ét univers, hvor et efterfølgende vers indeholder en 

ny historie 

Levantamiento Løft.  En passage - en enkelt linje eller et helt vers - hvor 

  sangeren går en tone op i sangforløbet. Almindeligvis brugt 

  i forbindelse med en macho eller en remate, altså mod af-

  slutningen af sangen 

Levantar el cante Egtl. at løfte sangen. At stige en tone i en del af sangforløbet 

Levantinas  Se: Cantes de Levante 

Lienzo  Lærred 

Liga  Strømpebånd 

Ligado  Guitarteknik: legato. Tonerne frembringes udelukkende ved 

  venstrehånds greb / løb på  gribebrættet, d.v.s. uden anslag 

  med højrehånden. Giver en let "durrende" lyd 

Ligar los tercios Egtl. at trækken verselinjerne sammen. Sangmetode hvor 

   versene synges uden ophold mellem de enkelte verselinjer, 

   men stadig i overensstemmelse med stilartens karateristika, 

   f.eks.ved ledsagelse til dans 

Ligero  Hurtig, letflydende, sammenhængende 

Libano  Sigøjnersprog: notar, retsskriver 

Lililo  Sigøjnersprog: dum, fjollet 

Lima  Neglefil. Udgør sammen med lim til at forstærke neglene på 

 højre hånd de vigtigste remedier for en flamenco-guitarist 
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Lisada I  Betegnelse for den sekvens i sevillanas-turen, hvor parret  

”giver sig hen” og glider ind mod hinanden inden slutningen 

Lisada II  Se: Deslizada  

Lista  Bånd 

Listón  Træliste, f.eks. på indersiden af en cajón 

Livianas  Tidligere frirytmisk stilart af tonás-familien, synges nu i 

   seguiríyas compás. Formodentlig opstået i smedjerne i 1800- 

tallet, men modsat andre tonás, f.eks. martinetes, synges de 

nu med guitarakkompagnement. Sangen er let og teknisk 

mere bekvem end seguiríyas og minder stemningsmæssigt  

mere om serranas, skønt teksterne er anderledes. Versene er 

bygget op efter seguidillas-formen og består af 4 verselinjer 

med rim på hver anden linje. Af og til afsluttes verset med en 

tercet på hhv. 5, 7 og 5 stavelser 

Llamada  Egtl. kald. Skift i dansen, "break". Betegnelse for danserens 

optakt til et væsentligt skift i danseforløbet. Et signal til både 

sanger og guitarist om at en serie trin eller bevægelser er af- 

sluttet, og at sangen eller en falseta kan komme ind. Llamada 

går over ét eller to compáses og bruges også som indledning 

til desplante. Den kan afsluttes “al aire” uden markerende 

trinlyde eller “con cierre”, d.v.s. med klare trinmarkeringer  

Llarga  Folkedans fra Ibiza 

Llave de Oro Sangens Gyldne Nøgle, en særlig anerkendelse af en sangers  

Del Cante kunstneriske og personlige indsats for flamencoen. Den 

historiske pris blev – vistnok -  første gang uddelt i 

1860’erne til Tomás Vargas Suarez ”El Nitri” (1850-?); 

nøglen er senere givet i 1925 til Manuel Jiménez Martínez de 

Pinillo ”Manuel Vallejo” (1891-1960), i 1962 til Antonio 

Cruz García ”Antonio Mairena” (1909-1983),  i 2000 post-

humt til José Monge Cruz ”Camarón de la Isla” (1950-1992) 

og i 2005 til Antonio Fernández Díaz ”El Fosforito” (f. 

1932). Prisen blev først anerkendt som en officiel pris i 1984 

af Junta de Andalucía; der findes dog ingen egentlig institu-

tion, der som sådan overvåger flamenco-miljøet og på den 

måde er ansvarlig for prisuddelingen 

Llenirao  Sigøjnersprog: ulykkelig, stakkels 

Los locos  De tossede. Andalusisk fest- og dansetradition, fejret den  

28. december på Día de los Santos Inocentes 

Lunar  Prik, skønhedsplet 

Luthier I Instrumentmager med speciale i strengeinstrumenter. Under- 

forstået: guitarbygger 

Luthier II  Håndbygget strengeinstrument, underforstået guitar 

 

Macho I  Mand / mandig 

Macho II  Afslutning. Ekstra strofe(r) som tilføjes i visse stilarter for at 

  give sangens afslutning en særlig / personlig karakter. Strofe 

  der normalt består af 3 verselinjer, som heftes på visse palos 

  m.h.p. at afslutte dem på en mere livlig måde, og som kan 

  fungere som en slags "svar" på selve verset  
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Macho III  Den dybere klingende kastagnet, der spilles med venstre 

   hånd og i reglen et simplere bas-slag med kun to fingre 

Machuno  Af macho: maskulin, mandlig. Kvindesang der lyder som en 

  mands stemme 

Madera  Træ, guitarens byggemateriale 

Madera contrachapeada Finér 

Madera  macizo Massivt træ 

Madre  Mor. Et fremherskende tema i flamenco-poesien. I modsæt- 

ning til kærlighedstemaerne, hvor den udkårne kvinde ofte  

er uopnåelig, afvisende eller måske svigefuld, er moderen 

indbegrebet af den rene, sande, betingelsesløse, varige og 

uegennyttige kærlighed, som rækker ud over døden 

Madroñero  Net med  pyntekvaster, f.eks. brugt på hårnet og sobrefaldas  

Madroño de cairel Egtl. frugten fra jordbærtræet. En lille kvast eller pompón  

af snoet silketråd 

Maestro  Mester, lærer 

Mairenismo  Sangskole / -tradition opkaldt efter sigøjner-sangeren 

Antonio Mairena, der som den første søgte at definere en 

række bestemte og signifikante formalia for stilarternes  

former, karakteristika og egenskaber 

Majaripén  Sigøjnersprog: hellighed 

Majaró  Sigørnersprog: helgen, hellighed 

Malage  Det samme som esaborío, se dette 

Malagueñas I Frirytmisk stilart fra Málaga-egnen med oprindelse i gamle 

 folkelige fandangos fra området. Verset består af 4 eller 5  

otte-stavelses verselinjer med krydsende rim - assonante og  

konsonante. Oftest gentages 1. og / eller 3. verselinje, så det  

reelt  kommer til at bestå af 6 linjer. Malagueñas anses for  

ophav til hele gruppen af cantes de Levante og er selv blevet  

en del af flamencoens repertoire i 1. halvdel af 1900-tallet. 

Akkompagneres “por arriba” i E-dur, men kan også spilles i  

taranta’ens og granaína’ens toner. Guitarspillet rummer en  

stor melodimæssig rigdom og finhed som følge af de mange  

arpegios, tremolos etc. Ligesom fandangos findes mala-

gueñas i et væld af variationer enten med tilknytning til de 

enkelte lokaliteter eller opkaldt efter fremtrædende fortol-

kere af stilarten. Mest kendt er den ”klassiske” malagueña de 

Mellizo, som er den længste med flest gentagelser og melis-

mer samt den kortere og langt mindre ornamenterede 

malaguñas de La Trini 

Malagueñas II Folkesang og -dans fra Málaga-egnen af fandango-familien. 

I landsbyerne er dansen folkelig, jævn og livlig i modsætning  

til den måde, den danses i selve Málaga. Her er den lang-

sommere og mere “fornem”, videreførelsen af en mere skolet  

version, som blev rendyrket i 1700-tallets saloner. Rytmen er  

3/4 som andre stilarter afledt af fandangos 

Malagueñero Betegnelse for en sanger, der behersker malagueñas stilarten 

  til fulde eller har specialiseret sig i denne 

Maleabilidad Fleksibilitet, bøjelighed. Her om en egenskab ved træet til 

  guitarbygning 
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Maleable  Strækkelig, bøjelig, fleksibel 

Malla  Trikot, træningsdragt 

Mallot  Trikot, træningsdragt 

Manchega  Folkedans fra Mancha Real i Jaén-provinsen 

Mandil  Groft forklæde, brugt til mange regionaldragter 

Mandolina  Mandolin. Strengeinstrument som bruges i flere folklore- 

  stilarter 

Mandora  Maurisk ovalt strengeinstrument med buet klangkasse fra  

1500- og 1600-tallet. Forløberen for den moderne ”latinske”  

guitar 

Manga  Ærme 

Manga de clavel ”Nellike-ærme”. Helt kort ærmetype bestående af  flere 

tætsiddende flæser rundt i hele ærmegabet, som skaber 

associationer af en åben nellike-blomst. Det typiske ærme  

på den andalusiske flæsedragt 

Manga de medio clavel Et halvt ”nellike-ærme”, hvor der kun er flæser på de øverste 

2/3 af ærmegabet, som er frit under armen 

Manga de farolillo Pufærme 

Manga de jamón Skinkeærme 

Manga enteriza Hellangt ærme 

Manga larga Langt ærme  

Manga rizada Egtl. rynket ærme. Se: Manga de clavel  

Mangar  Sigøjnersprog: at bede om 

Mango I  Guitarens hals. Kaldes oftere mástil 

Mango II  Ånd, nisse 

Mangue  Sigøjnersprog: mig, min 

Manitas de plata Egtl. små sølvhænder. Anerkendende betegnelse for den 

  guitarist, som har udført en særligt strålende præstation   

eller en ekstraordinær og fornem fortolkning af musikken 

Mano  Hånd. I flamenco-dansen er hændernes udtryk og bevæ- 

gelser særlig vigtige, idet de nærmest danser deres egen 

selvstændige dans. Kvindernes feminine håndbevægelser 

understreges såvel af drejninger i håndleddet som af de  

enkelte fingres yndefulde bevægelser - filigrana eller  

floreo. Mændene bruger ligeledes drejninger i håndleddet,  

men deres fingre er i modsætning til kvindernes samlede, 

hvilket giver et mere fast, maskulint og markant udtryk. I 

modsætning til håndbvægelserne i f.eks. indisk  dans har 

flamencoens håndbevægelser ingen bestemte betydninger 

Manro  Sigøjnersprog: brød 

Mantilla  Mantille. Kniplingsslør som enten fæstnes i håret eller på  

en høj pyntekam (peineta). Brugen blev almindelig udbredt i 

1800- tallet, men mantillen ses stadig hyppigt især i forbin- 

delse med festlige og højtidelige lejligheder som kirke-

bryllupper, påske og tyrefægtning 

Mantilla  En kraftige type mantilla med små runde kvaster. Bruges  

madroñera  som festligt tilbehør ved tyrefægtninger eller til ferias 

Manto  Kappe 

Mantón  Sjal. Kaldes også - sjældnere – pañolón 
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Mantón de Manila Manilla-sjal. Stort og rigt broderet silkesjal, stammende fra 

  Kina. Importeret fra det 17. århundrede via hovedstaden i 

  Phillippinerne, som dengang var spansk koloni. Oprindeligt 

  broderet med drager og pagoder, men tilpasset spansk stil  

med blomster og fuglemotiver. De lange frynser er også et 

senere spansk islæt. I begyndelsen primært brugt af adelens 

og borgerskabets kvinder som ”overtøj”, men kom mere 

alment på mode i slutningen af 1800-tallet, bl.a. hos sanger-

inder og danserinder på café cantantes. Bruges nu ved 

festlige eller højtidelige lejligheder og som rekvisit i visse 

flamenco-danse som f. eks. cañas og peteneras 

Mantoncillo  Et lille sjal   

Marar  Sigøjnersprog: at dræbe 

Marcación  Markering, accentuering 

Marcado  Se: Marcaje 

Marcaje  Danseteknik: markering / accentuering med krop, arme og 

   mimik under et sang- eller guitarforløb. Består af langsomme 

bløde bevægelser, der følger det melodiske udtryk, evt. 

understreget af dæmpede trinlyde på rytmen. Kaldes også 

marcado 

Marcar  At markere. Danserens bevægelser under sangforløbet, d.v.s. 

  med kropslige accentueringer og bløde markeringer uden 

  kraftig trinlyd 

Marfíl  Elfenben. Bruges bl.a. til guitarens bro og sadel 

Marianas  Sangstil tilhørende gruppen af cantes autóctonos. Her indgår 

   kvindenavnet i omkvædet på en af de mest populære udgaver 

af sangen, et navn som sigøjnerne ofte gav de dansende dyr,  

de optrådte med på markeder og til byfester, akkompagneret  

af tamburiner. Marianas er en flamenkiseret folklore-stilart  

med verseform af varierende længde, som sluttes med et om-

kvæd. Sangens kadencer og meloditone peger på forbindelse 

til den andalusiske folkektradition. Musikalsk minder den 

flamenkiserede form stemningsmæssigt om tientos-tangos 

med et relativt monotont compás og en vis orientalsk klang. 

Populær i starten af 1900-tallet, men høres nu ret sjældent 

Maripén  Sigøjnersprog: døden 

Marquetería Indlagt træarbejde (intarsia), d.v.s. en dekorativ finering med 

perlemor, farvet træ, skildpadde eller elfenben. Specifikt den 

mosaik-dekoration som omkranser guitarens lydhul samt evt. 

pynt andre steder på guitaren. Kaldes også mosáico eller 

incrustación 

Martillazo  Hårdt og voldsomt hammerslag 

Martillo I  Hammer. Hammerslag på en ambolt bruges ofte som rytmisk 

  akkompagnement til stilarten martinetes 

Martillo II  Se: Golpe 

Martinetes  Sangstil af uvis oprindelse, formentlig en afledning af tonás  

med stemninger og temaer inden for det triste og håbløse.  

Almindeligvis anset for at stamme fra smedjerne eller jern- 

værkstederne og opkaldt efter den store smedehammer: 

martillo. Blev sunget a palo seco i smedjerne, derfor nu ofte 
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akkompagneret af hammerslag på en ambolt eller stokkeslag. 

Sangen er klagende, nærmest minimalistisk med kun én ak-

kord, og den afsluttes ofte med et langt klageråb. Verset har  

4 otte-stavelses verselinjer med rim mellem 2. og 4. linje og 

udføres enten frirytmisk eller nu oftest i seguiríyas compás. 

Oprindeligt uden dans, men nu også navn på en relativ ny-

skabelse med et compás svarende til seguríyas. Dansen 

udføres hyppigt med en stok som rekvisit / rytmeinstrument 

Martinetero I Sanger der har specialiseret sig i fortolkningen af forskellige 

  typer martinetes 

Martinetero II Betegnelse for flere modaliteter inden for tonás-gruppen 

Mástil  Guitarens hals. A.h.t. både vægt og stabilitet laves halsen af 

   en meget hård træsort, oftest cedertræ; men også andre sorter 

som f.eks. trompettræ. Kaldes også  mango 

Matalaraña  Egtl. mata la araña: dræb edderkoppen. Trinfigur hvor dan- 

seren efter en serie andre trin støder forfoden i gulvet og 

“træder på en edderkop”. Ses specielt i 1. tur i sevillanas 

Matiz  Egtl. nuance. Overgang fra f.eks. dæmpede til hårde trin  

eller fra langsomme til hurtige trin 

Matización  Nuancering i dansens udførelse 

Matizar At nuancere trinstyrke eller hastighed i dansen eller kraft og 

intensitet i sangen 

Matraca  Skralde (instrument) 

Matu  Sigøjnersprog: mor 

Mayo  Serenade sunget af unge mænd til ugifte piger 30. april 

Mayor  Dur. Skala med stor terts, stor sekst og stor septim. Lys og  

munter klang 

Mecer el cante Egtl. at vugge sangen. At indlægge små rytmiske og 

volumenmæssige svingninger i sangforløbet 

Media  (Knæ)strømpe 

Media barra  Guitarteknik: halvt barré-greb 

Media granaína Sangstil med samme verseform som granaínas, dog mindre 

 ornamenteret og derfor mindre krævende udgave (media:  

halv), hvilket tillader et stærkere / dybere udtryk. Tilhører 

gruppen af cantes de Levante 

Media punta Forfod, fodbalde. Normalt kun kaldet punta 

Medio I  Midten. Henviser til tonearten, hvor por en medio - set fra 

  sangerens eller danserens vinkel - går med akkorden A som 

  udgangspunkt, når grebet tages på åbne strenge uden capo 

Medio II  Langfinger. Betegnes ved spilleøvelser med m 

Medio  Danseteknik: trinfigur som bruges til at afslutte en trinserie. 

desplante   Angiver over for guitaristen et skift i trinforløbet  

Melenchón  Kædedans fra Córdoba- og Jaén-provinserne med rødder 

 tilbage til det 15. århundrede; dansen danses af to kæder: én 

med mænd og en anden med kvinder. Kæderne dirigeres  

af danselederen i midten  

Melisma  Melisme, toneglidning. Sangteknik med flere toner på én 

vokal / stavelse. Melodiøs toneforlængelse på en vokal. Et  

karakteristisk mellemøstligt træk, som har påvirket flamen- 

coen i meget udstrakt grad 
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Melismatico  Hvad angår brugen af melismer     

Menda  Sigøjnersprog: jeg 

Meneo  Rystende eller svingende bevægelse med kroppen 

Mengue  Sigøjnersprog: dæmon, djævel 

Meñique  Lillefinger. Betegnes ved spilleøvelser med q 

Menor  Mol. Skala bygget over en durskala, hvor man sænker terts, 

  Sekst og septim et halvt trin. Mørk, blid og alvorlig klang 

Menor armónico Harmonisk mol. Skala hvor terts og sekst sænkes ½ trin 

Menor melódico Melodisk mol. Skala hvor tertsen sænkes ½ trin  

Mensura  Egtl. mål. En nodes tidsmæssige værdi 

Meollo  Sangens kerne eller dens vigtigste vers. Substansen og selve 

  betydningen, som i sangforløbet ligger mellem indledning 

  (salida) og afslutning (remate). Høres især tydeligt i alegrías  

Mercar  Sigøjnersprog: at købe 

Mestizaje  Egtl. krydsning, raceblanding. Betegnelse for flamencoens  

blandingsformer og flamenco-fusion 

Metáforo  Metafor. Udtryk hvor man erstatter det egentlige emne eller

  den egentlige genstand med et (omskrivende) billede 

Metatarso I  Forfod, fodblad 

Metatarso II  Danseteknik: anslag med forfoden enten i en naturligt fal- 

   dende bevægelse eller med en decideret accentuering. Kan  

udføres med eller uden brug af kroppens vægt 

Metatesis  Lydombytning. Almindelig i børnesprog og lavsprog for at 

lette udtalen af visse lydsammensætninger. En typisk lyd-

ombytning ses i ordet “nadie” (ingen), som bliver til “naire” 

Meter la mano ”At give hele hånden”. Om guitaristen når han lægger sig i 

selen og spiller med ekstra kraft og intensitet  

Meter la nariz Sangteknik: at flytte sangens fremførelse fra stemmebåndene 

og op i næsehulerne (bihulerne), hvorved klangen bliver 

fyldigere og mindre anstrengt 

Meter los pies ”At lægge ekstra fødder på”. Når sangere og klappere ud 

   over danserens trinlyde lægger ekstra / andre tramp på som 

akkompagnement og dermed understøtter solistens trin – 

eller dækker over fejl og mislyde 

Meter los riñones „At løfte op i nyrerne“. Udtryk blandt dansere m.h.p. at  

danse med større energi og kraft, end de præsterer. Også 

brugt som en klar besked fra danselærere til eleverne om at 

tage sig alvorligt sammen  

Métrica  Metrik, verslære 

Metrónomo  Metronom, taktmåler 

Metrum  Versemål 

Milongas  Stilart fra Argentina, tilhørende gruppen cantes de ída y  

vuelta med oprindelse i musikken omkring Rio de la Plata. 

Oprindeligt en dans opkaldt efter den type beværtning, hvor 

de blev danset.Verset består af 4 otte-stavelses verselinjer, 

hvor en eller flere ofte gentages. Kan fortolkes i flere typer 

compás og synges således både frirytmisk por fandangos og 

rytmisk por tangos / rumbas. Stilarten opnåede stor popu-

laritet fra 1920’erne til 1940’erne p.gr.a. sine iørefaldende 

tekster og sit livlige musikalske udtryk 
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Mineras  Sange fra minerne. Sangstil afledt af lokale fandangos-typer,  

tilhørende gruppen cantes de Levante. Formodentlig opstået 

omkring midten af 1800-tallet på Almería-egnen med temaer  

om minearbejdet, dets farer og arbejdernes usikre skæbner  

og med en modalitet der ligner tarantas’. Verset består af 4  

eller 5 otte-stavelses verselinjer. Musikken er harmonisk og 

spilles por arriba. Rytmen er en lidt tung 2/4, med fornem-

melsen af den tunge gang til minerne 

Mirabrás  Sangstil af cantiñas-gruppen, sandsynligvis opstået i café  

cantante perioden omkring Sanlucar de Barrameda. Navnet 

er af uvis oprindelse.Verseformen er meget uregelmæssig, 

men består oftest af 4 linjer, som sangeren frit kan sammen-

kæde med andre i samme metrum. Teksterne er sanselige, 

poetiske og livlige, hyppigt med fragmenter af gadesælgeråb 

i form af omkvæd og sangen er udpræget dansabel, og 

dansen følger alegrías compás, men er blødere i sit udtryk og 

mere graciøs / artistisk end egentlig dybfølt. Dette giver 

sangeren mange muligheder  for fortolkninger i løbet af 

udførelsen. Akkompagnementet er letflydende og elegant. 

Misa de gallos Hanegalsmesse. Julens midnatsmesse der markerer Jesu 

  fødsel 

Misa flamenca Flamenco-messe hvor de enkelte dele af den katolske messe 

   synges på forskellige flamenco-stilarter 

Mistó  Sigøjnersprog: god, godt 

Modalidad Modalitet. Den palet af trin eller toner som danner udgangs-

punkt for melodik og harmonik  på et givet sted i musikken. 

Når tonerne i en modalitet organiseres i en trinvis række-

følge, opbygges en skala. Den måde musikken eller sangen 

er / udføres på 

Modo  Toneart 

Modulación Modulering. Overgangen fra én toneart til en anden. Skift, 

ændring af tonehøjde, styrke og tempo under sangen 

Molde  Form, her konkret om forme til guitarbygning 

Molinete  Møllehjul. I folkedansen betegnelse for en kæde, hvor dan- 

serne med håndfatning til partneren eller sidemanden går i 

hver sin retning 

Moña  Hårsløjfe 

Moño  Nakkeknude (i håret) 

Monstruo  Egtl. monster. “Gigant”. Særligt hædrende og respektfuld 

  omtale af store flamenco-kunstnere 

Montaje I  Komposition. Strukturering af et danse-,  musik- eller sang- 

 forløb 

Montaje II  Opsætning af en forestilling 

Montaje interior Opribning. Den indvendige montering af guitarens ribber 

Montañera  Folkedans 

Montar  At sammensætte / komponere et danse- eller musikforløb 

Montera  Hovedbeklædning, bondehue 

Montera de paño Tyrefægterens lille, sorte fløjls- eller velourhat 

Moriscos  Kristne maurere 

Mordente  Mordent. Dobbeltslag, halvtrille 
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Moros  Maurere. Araberne i Nordafrika og Spanien 

Moruno  Araber, maurer 

La mosca  Fluen. Andalusisk folkedans mest kendt fra Granada-egnen, 

hvor den indgår i afslutningen på sigøjner-bryllupper med 

livlig musik og hentydninger til spøg og frækheder 

Mosáico Mosaik. Se: Marquetería 

Motas  Sigøjnersprog: penge  

Motricidad  Motorik 

Mozárabe  Mozaraber / mozarabisk. Kristen under det arabiske herre- 

dømme i Spanien 

Mudanza  Egtl. dansefigur. Enhver figur eller bevægelse i dansen, der  

udføres i musikkens compás. Passage i dansen med stille-  

stående positioner, hvor der fokuseres på overkrop og arme, 

accentueret af få og enkle trinmarkeringer 

Mudanzas  Andalusisk folkedans  

Mui  Sigøjnersprog: mund 

Muiñera  Folkedans fra Galicien 

Mule  Sigøjnersprog: død 

Muñeca  Håndled 

Murcianas  Uddød stilart fra Murcia-egnen, sandsynligvis ophav til vor  

tids cartageneras 

Murga  Gruppe af gademusikanter, tarveligt orkester. Ses typisk i 

   karnevalsperioden i f.eks. Cádiz 

Música popular Folkemusik 

Musicalidad  Musikalitet. For at besidde denne er det vigtigt, at guitaristen 

  har “et godt øre” og god sans for at udtrykke sit spil optmalt,

  både som solist og som akkompagnatør. Desuden forud- 

sættes kendskab til og respekt for samspillets grundlæggende 

regler i relation til såvel sangen som dansen 

Músico  Musiker. I flamenco-sammenhæng også betegnelse for en 

   sanger som respekteres for sin kreativitet og sine evner, sin 

musikalske forståelse, sin spontaneitet og originalitet i san-

gens udførelse 

Mutildantza  Gammel folkedans fra Valle de Baztán i Navarra-provinsen,  

åben kædedans, bestående af 19 forskellige danse, udeluk- 

kende udført af mænd 

Mutis  Teaterudtryk der betegner en bortgang fra scenen. Her om 

  afslutning på en dans hvor danseren forlader scenen uden 

 tydelige (trin)markeringer af selve afslutningen 

Muwassaha  Arabisk digtform fra Andalusien, som brød med de hidtidige  

monotone strukturer i arabisk og jødisk digtning. Strofen 

bestod af 5-7 verselinjer med vekslende rim, uregelmæssig  

metrik og dobbelt omkvæd, ét gennemgående efter hvert 

vers og ét som afslutning for hele digtet  

    

Nácar  Perlemor. Bruges ofte som indlæg på guitarens gribebræt og 

   til stemmeskruernes drejeknapper  

Nana  Vuggesang. Sang med forskellige former og udtryk, som til-

  passes vuggens gyngende bevægelser frem og tilbage. Med 
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  oprindelse i tonás og som disse sunget a palo seco. Verset 

  består oftest af 4 verselinjer, hvor 1. og 3. linje er syv- 

stavelses og 2. og 4. linje fem-stavelses. Skønt nanas ikke 

tilhører den egentlige flamenco, regnes den blandt de folke-

lige, flamenkiserede stilarter af andalusisk oprindelse 

Najarse  Sigøjnersprog: at gå, forlade et sted, flygte 

Naquerar  Sigøjnersprog: at tale, snakke 

Naquerín  Sigøjnersprog: samtale 

Nardián  Sigøjnersprog: aldrig 

Nazareno  Bodsgænger, der i de store påskeprocessioner soner det for- 

gangne års synder. Iført en hellang kutte og med hætte over 

hovedet og ansigtet er bodsgængeren anonym for alle andre 

end Gud. Bodsgængerne går ofte barfodede og bærende på 

store vokslys eller krucifikser for at sone deres skyld 

Neja  Andalusisk for nesga, se dette 

Necaulé  Sigøjnersprog: ingen 

Nesga  Kile, som indsættes i tøj for at give vidde 

Nevipén  Sigøjnersprog: nyhed, besked  

Nicabar  Sigøjnersprog: at stjæle, fjerne 

Neófito  Novice, nybegynder 

Nerachilar  Sigøjnersprog: at mørkne 

Noche vieja  Nytårsaften 

Nochebuena  Juleaften 

Nogal  Valnøddetræ. Ofte brugt til guitarens gribebræt, i sjældnere  

tilfælde til dækket 

Nuevo flamenco Se: Experimentalismo 

 

Ojal  Knaphul, løkke, strop 

Ojo  Øje. Øjnene er sjælens spejl, og i dansen er øjnene og blikket 

en væsentlig detalje.Blikket bør altid være levende, klart og 

koncentreret og afspejle stemningen i den pågældende stilart 

El olé Livlig, andalusisk sang og folkedans fra 1700-tallet. Formo-

dentlig opstået på  Cádiz-egnen og findes i flere forskellige 

udgaver 

Olentzero  Festlig folkesang fra Navarra; synges når unge i Navarra- 

provinsen går rundt i gaderne med en stor dukke med dette 

navn for at bede om julegaver 

Ondulación  Danseteknik: vuggende bevægelse, typisk i danserindens 

  hofter 

Opera  Flamenco-teater. Forestilling med sang, musik og dans, der  

flamenca   som fænomen opstod i 1920-1936 efter café cantante perio- 

den med opsætninger i flamenco-regi, hvor flamencoen 

stiliseredes ved en blanding med revy, folklore og cabaret. 

Betegnelsen stammer fra denne nye forestillingstype, startet 

af impressarioen, eftersom opera-opsætninger var underlagt 

lavere skatter end musik og anden underholdning. Her var 

især fandangos og de sydamerikansk-påvirkede stilarter 

populære. Disse forestillinger blev ofte opsat i tyrefægter-

arenaer eller på store teatre. I denne periode udvikledes en 
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lang række danse specielt m.h.p. optræden, ligesom der blev 

fokuseret mere på dansenes trinarbejde 

Operismo  Kunstnerisk retning tilknyttet opera flamenca 

Orchiní  Sigøjnersprog: tapperhed 

Orchiquinó  Sigøjnersprog: tapper 

Orden  Orden, rækkefølge, system. Betegnelse for guitarens strenge 

Oreja  Egtl. øre. Den lille drejelige knap på stemmeskruen, i reglen  

af ben, træ eller metal. Kaldes også clavua 

Orejas  Ører. De to små forhøjninger øverst på kastagnetten 

Orfebrería  Guld- og sølvbroderi 

Ornamentación I Ornamentering, udsmykning af guitaren 

Ornamentación II Ornamentering af musikken, sangen eller dansen. Ekstra og

  smukke detaljer som løfter udførelsen op over det vanlige  

 

Padre Far. I modsætning til moderen optræder  fader-figuren uhyre 

sjældent i flamenco-poesien og da oftest i kraft af hans 

fravær. Han vil som regel være en stakkel, død, sidde i 

fængsel eller have svigtet på anden vis 

Pai pai Viftetype fremstillet af flettede palmeblade eller fint papir på 

en træramme / med træhåndtag 

Paja  Græs, strå. Bruges blandt meget andet til fremstilling af hatte 

Pajaronas  Sangstil af gruppen cantes camperos. I familie med trilleras 

  men med bredere temaer om livet og arbejdet på landet 

Pala Plade, blad. Den udskårne plade til guitarhovedet. Bruges 

også sjældnere om den lille drejelige knap på stemmeskruen 

Paleta de cascabeles En lille stav eller plade med mange påsatte bjælder. Bruges 

som rytmeinstrument i folkemusikken ligesom en tamburin. 

Ofte med riller på selve stavene, som gnides mod hinanden, 

hvorved den klirrende / raslende lyd opstår. Er der kun én 

paleta, holdes den som tamburinen i den ene hånd og slås 

mod den anden. Den flade model kaldes også sambina  

Palillear  Andalusisk: at spille kastagnetter 

Palillos  Egtl. små pinde. Andalusisk udtryk for kastagnetter. Se:  

Castañuelas 

Palisandro  Palisander. Amerikansk træsort. Bruges til guitarens bund og 

sider 

Pallipear  Sigøjnersprog: at spise 

Palmarés  Af palma: håndflade. Sangstil med oprindelse i den andalusi- 

ske folklore. Der findes ingen optegnelser om dens fortolk-

ning; men den betegnes som en elementær stilart med enkle 

vers om kærlighed og naturmotiver. Brugt af landarbejderne 

når de drev deres æsler og kvæg 

Palmas  Palma: håndflade. Rytmisk håndklap som ledsagelse til sang 

  og dans i overensstemmelse med den pågældende stilarts 

compás og karakter. En overset og yderst vanskelig kunst, 

hvis den skal udføres, så den både fræmhæver og respekterer 

de udøvendes kunstneriske og tekniske fortolkninger 

Palmas claras Se: Palmas fuertes 

Palmas encontradas Se: Palmas redoblás 
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Palmas fuertes Kraftige klap. Klappeteknik hvor slagene er skarpe og  smæl-

dende. Bruges især til cantes festeros, under dansens trin-

forløb og guitarens rytmespil. Kaldes også palmas claras, 

palmas secas eller palmas vivas  

Palmas redoblás Egtl. palmas redobladas, dobbeltklap. At klappe kontra-

punktisk på det betonede slag i takten, d.v.s. på modtakt eller 

underdelingerne af en takt. Kaldes også palmas encontradas 

Palmas secas Egtl. tørre klap. Det samme som palmas fuertes, se dette 

Palmas simples Håndklap på rytmens grundslag 

Palmas sonoras Klangfulde klap. Det samme som palmas fuertes, se dette 

Palmas sordas Dumpe / dæmpede klap. Klappeteknik med hulede hånd-

flader. Bløde klap, der især bruges som ledsagelse til cante 

jondo, guitar-falsetas og dansens mere stille punteado-

sekvenser   

Palmas vivas Se: Palmas fuertes 

Palmear  At klappe  

Palmero  Klapper. Medvirkende i en flamenco-trup, hvis opgave det er

  at ledsage sang, musik og dans ved at følge rytmen, enten 

   helt taktfast eller med underdelinger på rytmen 

Palmoteo  Megen og voldsom håndklap - af tvivlsom kvalitet 

Palo de rosa  Rødlig amerikansk trætype, der ofte bruges til beklædning  

af guitarens hoved 

Palo santo  Palisander / brasiliansk rosentræ. Almindelig brugt til gui- 

tarens sider og bund 

Palos  Flamencoens stilarter. Afhængigt af detaljeringsgrad og af- 

grænsning findes der mere end 70 stilarter. De fleste er dog 

forskellige fortolkninger af grundstilarterne, enten med til- 

knytning til bestemte egne (f.eks. fandangos de Alosno)  

eller opkaldt efter bestemte fremtrædende fortolkere (f.eks. 

malagueñas de Mellizo). De forskellige palos inddeles i 

grupper i henhold til struktur (compás) eller melodiske, 

tekstmæssige og stemningsmæssige temaer 

Pana  Fløjl. Ofte brugt til regionaldragter 

Panadero  Andalusisk folkedans fra 1800-tallet. Pardans hvor kvinden 

   traditionelt bærer mantilla, mens manden danser med hatten i 

hånden og jakken over armen. Der hersker uenighed, om 

dansen i sin oprindelse er fra Sevilla- eller Cádiz-egnen 

Panda  Musik- og dansegruppe inden for folke-stilarten verdiales 

Pandera  Tamburin. Bruges i mange folkemusik-former 

Pandera sin cuero Tamburin uden skind 

Pandereta  Mindre tamburin, arabisk instrument brugt i folkemusikken  

Pandora  Antikt guitarlignende instrument 

Pañi  Sigøjnersprog: vand 

Paño I  Klæde, stof 

Paño II  Folkesang fra Murcia-egnen 

Pañoleta  Trekantet skuldersjal 

Pañolillo  Lille tørklæde, halsklud 

Pañolón  Stort tørklæde / sjal. Kaldes normalt mantón, se dette 

Pantalón  Bukser 
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Pantalón  Stramme / tætsiddende bukser med høj talje. Almindelige  

ajustado  inden for visse traditionelle andalusiske dragter og tidligere 

   meget anvendt inden for flamencoen 

Pantalón caballero Rytterbukser. Buksetype i reglen af gråt, stribet stof som  

bruges sammen med kort jakke, kalvekrøsskjorte og lang- 

skaftede læderstøvler. Findes som 3/4- og hellang model  

Pantalón campero Bondebukser; bukser med slids / opslag med kantebånd  

forneden og så stort svaj, at støvler kan trækkes igennem 

Pantalón de pana Fløjlsbukser. Typiske for mange regionaldragter, ofte med  

en åbning / slids fra læggen eller anklen og ned til foden 

Pantalón de vuelto Se: Pantalón de campo 

Pantorilla   Læggen 

Pantorillera  Tykke, groft vævede knæstrømper som giver fornemmelsen  

af kraftige / kraftfulde lægge 

Pañuelo  Tørklæde. Ved sigøjnerbryllupper det (lomme)tørklæde, der 

føres ind i brudens skede for at kontrollere hendes jomfrue-

lighed. Tørklædet med blodet fra den bristede jomfruhinde 

vises frem for bryllupsgæsterne, og brudens dyd og skønhed  

beskrives og prises i den festlige stilart alboreás. Tørklæder i 

varierende størrelser og stil bruges også som tilbehør til 

mange regionaldragter 

Parablé  Sigøjnersprog: anstand, ære   

Parado  Egtl. stoppet / standset. Guitarteknik hvor venstre hånds 

   lillefinger dæmper ringningen fra strengene 

Parche  Trommeskind 

Pareado  Strofe / verseform med kun to verselinjer 

Parelar  Sigøjnersprog: at fylde, huske 

Parín  Sigøjnersprog: skygge 

Paripén  Sigøjnersprog: fare, risiko 

Parné  Sigøjnersprog: penge 

Parral  Variation af dansen parranda i Almería-provinsen 

Parranda  Folkedans fra Almería- og Murcia-regionerne. Minder om 

verdiales, men er langsommere og mere blød og sødmefuld. 

Akkompagneres af sang, laud, bandurria og guitar 

Partuls  Sigøjnersprog: bukser 

Pasacalle  Optog. Gammel folkedans af lystig karakter som især vandt 

   indpas i escuela bolera-traditionen og som indslag i mange 

zarzuelas 

Pasacinta  Gennemtræksbånd. Feston-bånd med huller hvor igennem 

   der trækkes farvede pyntebånd 

Pasada  Passage. Passerende bevægelse / trin i dansen, f.eks. i  

sevillanas 

Pase  Sæt, afdeling i et show 

Paseillo I  Indledningen i sevillanas, hvor danseparret præsenterer sig 

   for hinanden 

Paseíllo II  Diminutiv af paseo: lille vandring. Se: Paseo I  

Paseo I  Egtl. vandring / spadseretur. Et rytmisk mellemspil mellem 

  guitarens melodivariationer Passage i dansen hvor danseren 

   går en runde på scenen, mens der arbejdes med arme og 

   overkrop, afsluttes ofte med mudanza. Bruges i reglen som 



 66 

indledning på en dans, under sangforløbet og som overgang 

mellem to sekvenser i dansen. Kaldes også paseillo 

Paseo II  Rasgueados på guitaren før falsetas eller mellem falsetas og 

   sangen  

Pasma  Sigøjnersprog: tyvevagt, hemmeligt politi 

Paso I  Trin. En serie bevægelser med fødderne, gentaget én eller 

  flere gange i danseforløbet 

Paso II  Stor opsats med f.eks. rigt dekorerede Madonna- eller Jesus- 

figurer eller scener fra Jesu lidelseshistorie. Bæres i proces-

sion specielt i påskeugen. Opsatserne kan veje op til et par 

ton og bæres på skuldrene af 30-40 såkaldte costaleros. Når 

en sådan opsats passerer i gaderne i påsketiden, synges der 

ofte saetas som hyldest til eller hengivenhed for Jesus eller 

Jomfru Maria  

Paso arrastrado Egtl. slæbetrin, fejetrin. Danseteknik hvor trinnet udføres i  

en let bevægelse med forfoden frem og tilbage over gulvet.  

Giver en luftig, “hvislende” trinlyd 

Paso de caida Egtl. et faldende trin. Dansteknik: et trin hvor anslaget sker  

efter et dirigeret trin og som følge af fodens naturligt 

faldende bevægelse mod gulvet 

Paso de cigueño Storke-trin. Danseteknik: den ene fod anslår gulvet, benet 

 bøjes og løftes op i højde med det andet bens knæ i en hurtig 

bevægelse og med strakt vrist, så tåspidsen peger ned i 

gulvet. Bruges ofte af mænd som optakt til hurtige vueltas 

Paso de vasco Baskertrin. Danseteknik: trinfigur især fra danza española.  

et tredelt trin med et lille hop og kast til siden med strakt fod, 

skiftevis mod højre og venstre 

Paso dirigirido Dirigeret trin. Danseteknik: et styret trin hvor anslaget sker 

  som en bevidst handling, dirigeret både m.h.p. lydstyrke og 

position, modsat paso de caida 

Paso lateral  Sidelæns trin. I de forskellige palos betegnelse for de marke- 

rende trin, som danseren typisk under et sangforløb bruger til 

at danse fra side til side på scenen. Intet specifikt trin, men 

vekslende fra stilart til stilart ifølge compás 

Paso natural  Naturligt trin. Forsåvidt man kan tale om grundtrin inden for 

de forskellige flamenco-stilarter dækker denne betegnelse 

bedst begrebet, idet paso natural vil være den helt enkle 

trintype, danseren bruger f.eks. i en paseo gulvet rundt – i 

overensstemmelse med stilartens compás 

Paso valenciano Valencia-trin. Trinfigur med hop i folkedansen valencianas  

og andre folklorestilarter 

Pasodoble  Egtl. dobbelt-trin. Folkedans af meget enkel karakter brugt i 

  hele Spanien. Rytmen er livlig i 2/4. Musikken spilles som 

  march og bruges bl.a. i forbindelse med tyrefægtning 

Pastira  Kvindelig folkedragt fra Jaén-provinsen 

Pastosa  Behagelig (om stemme) 

Pastueño I  Egtl. græssende, plukkende. Danseposition / bevægelses- 

mønster med drejende hænder og fleksible arme 

Pastueño II  Guitarudtryk. Langsomt og roligt guitarspil 

Pasuré  Danseteknik: bourré-trin 
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Patada  Et slag i gulvet med fodbalden 

Pata de gallo Egtl. blottet, direkte oversat: haneben. Stramme bukser 

Pataíta  Egtl. lille trin. Kort danseindslag i et sang- eller musikforløb, 

  typisk forekommende i bulerías 

Pataleo  Stampen, hysterisk / overdreven trampen i gulvet 

Patatú  Rituel / religiøs folkedans, danset af grupper af mænd med  

tveæggede sværd som rekvisit 

Patén  Stoftype, specielt brugt til herrebukser i dragten traje corto 

   og traje campero. Glatvævet stof tidligere af ren bomuld, nu 

   oftest bomuld og polyester. Bruges både ensfarvet og stribet  

sort/hvid/grå 

Pateo  Slang-betegnelse for flamenco-dansen 

Patio  Lukket gårdhave af arabisk oprindelse, kølig og skyggefuld 

   med planter og ofte en form for vandpost / springvand 

Patilla  Fingersætning på et strengeinstrument 

Patu  Sigøjnersprog: far 

Patulé  Sigøjnersprog: hyrde 

Pauta  Nodesystem, de fem nodelinjer 

Payo(a)  Sigøjnersprog: “hvid”, d.v.s. ikke-sigøjner(inde) 

Pechera  Skjortebryst, brystlinned 

Pechera de encaje Kalvekrøs, blondebryststykke 

Pecherín  Løst kalvekrøs, som kan knappes på en almindelig skjorte 

Pecho I Bryst. For både sangere og dansere en vigtig del af kroppen, 

så både energi, kraft og udtryk kan komme ud. For begge 

gælder, at en sammensunken figur svækker det samlede, 

personlige udtryk og kropsfunktionerne. Sangerens bryst 

skal være frit og løftet a.h.t. vejrtrækningen. Danserens over- 

krop skal være rank og sammen med ansigtet og armene 

transmittere følelser og stemninger i hele dansens udtryk 

Pecho II  Se: Vuelta de pecho 

Pecho III  Stemmetype. Se: Voz gitana  

Pegado  Tæt på / ind mod 

Pegamento  Lim. Da flamenco-guitaren ikke spilles med plektrum, men 

Med neglene, er det vigtigt at højrehåndens negle er stærke 

nok til at kunne modstå hårde slag på og træk over strengene. 

Som ekstra forstærkning af neglene bruges lim, evt. lagt 

ovenpå et fibermateriale (f.eks. papir eller vat) eller plast  

Peinecilla  Lille pyntekam til håret, som sættes i siderne eller bagi med 

  små blomster eller sløjfer 

Peineta  Pyntekam af f.eks. skildpaddeskjold eller perlemor, nu oftest 

   af plastic. Sættes fast i hårets nakkeknude og pyntes med 

blomster eller en kniplings-mantille. Kammen og mantillen 

er i forskellige størrelser med til at understrege kvindens hals 

og indramme ansigtet. 

Pelear  Egtl. at kæmpe, slide, anstrenge sig. Sangerens bestræbelse 

   på at beherske sangen og udføre den med størst mulig renhed 

   og oprigtighed ved at anvende alle sine ressourcer, hele sin 

   personlighed og indfølingsevne i fortolkningen    

Peleón  Egtl. Kæmpende. Passage i sangen 
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Pellisco  Egtl. et niv, en kniben. Et særligt / personligt rytmisk touch, 

  nerve, udtryk 

Pelvis  Bækkenet 

Peña flamenca Flamenco-klub, forening for flamenco-entusiaster. Fore-

ninger som blev fremherskende i 1960'erne i Andalusien og 

bredte sig til både resten af Spanien og til andre lande, f.eks. 

Danmark 

Penar  Sigøjnersprog: at sige 

Pendientes  Ørenringe, ørelokker 

Percal  En slags bomuldslærred 

Percusión I  Perkussion, rytmeslag. Kan bestå af det rytmiske trinarbejde,

  håndklap, spil på en cajón, stokkeslag eller kastagnetspil 

Percusión II  Slagstøjs- / rytmeistrumenter. Inden for folklore-musikken 

  benyttes en række såkaldte idiofoner, bl.a. klaptræer og ras- 

   leinstrumenter som kastagnetter, rillede flasker der kradses 

   med  en metalgenstand, bambus-klaptræer og bjældestave. 

   Det mest udbredte slagtøj i moderne flamenco er cajón 

Pericón  Stor vifte. Bruges ofte som rekvisit i dansene guajíras og 

  caracoles. Se også: Abanico 

Período  Periode. Opstår i musikken, når en given rytme gentages 

   Flere gange efter hinanden 

Pernera  Bukseben 

Perníl  Egtl. skinke. Bukseben 

Pespunte  (Pynte)stikning 

El petaco  Sang- og dansestilart af gruppen tangos de Granada, mindre 

livlige end disse, men med tekster der mere end tangerer det 

frække og skamløse 

Petenera I  Sangstil tilhørende gruppen cantes autóctonos. Sandsynligvis 

  opkaldt efter sangerinden La Petenera fra byen Paterna de 

  Rivera (Cádiz), en forvanskning af La Paternera.Verset be- 

står af 4 otte-stavelses verselinjer, som med gentagelser eller 

tilføjelser bliver til 6 stavelser, når de synges. Sangen er 

langsom, følelsesladet, dramatisk og minder om malagueñas.  

Tidligere uden dans, men ses nu danset i en majestætisk  

soleá-stemning og compás. Danses kun af kvinder, hyppigt 

med et stort sjal som dramatiserende rekvisit. Musikken 

spilles por arriba, i A-mol, ofte kombineret med E7. Ifølge 

sigøjnernes overlevering varsler petenera-sangen ulykke, 

hvorfor stilarten som oftest fortolkes af “hvide” sangere  

Petenera II  Sangstil og folkedans med livlig rytme, akkompagneret af  

piano og kastagnetter. Af uvis oprindelse, men muligvis med 

 rødder i latinamerikanske sange og danse 

Picado  Guitar-teknik: I hurtige løb slås strengene an med pege- 

finger, langemand og evt. ringfinger. "Melodispil" 

Picar  At spille picado. Guitar-teknik: at anslå guitarstrengen så den 

klinger rent og klart, fulgt af en kort, næsten uhørlig pause 

som optakt til det næste anslag. Spilles i en fortløbende 

skalaagtig teknik, uden dog at lade samme finger anslå den 

samme streng to gange i træk 

Pico  Lille, trekantet tørklæde / sjal 
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Pie  Fod 

Piel  Læder, skind 

Pierna  Ben 

Pies claros Klare, distinkte fødder. Hårde og tydelige trinlyde  

Pies contundentes Egtl. slående fødder. Hårde og kraftbetonede trinlyde 

Pincharar  Sigøjnersprog: at (lære at) kende, (op)fatte, forstå 

Pino  Fyrretræ. Forskellige typer fyr bruges til guitarens dæk 

Piño  Sigøjnersprog: tænder 

Pinoabeto En type fyrretræ brugt til guitarens dæk. Ses også i formen 

pinabete   

Pinrel  Sigøjnersprog: fod, ben 

Pinzas  Indsnit i tøjet 

Pirar  Sigøjnersprog: at gå, flygte 

Pirí  Sigøjnersprog: gryde, sammenkogt ret 

Piropos  Komplimenter, smigrende tilråb 

Pistola  Sprøjtepistol til påføring af guitarens lak 

Pistolea Danseteknik. Trinfugur fra forskellige folkedanse, bl.a. fra 

baskisk dans og seguidillas-genrerne  

Pistolita Lille pistol. Slang for en dårlig forarbejdet / billig guitar 

Pito  Stemmefløjte. Lille metalfløjte med tonen A, som bruges ved 

  stemning af guitaren 

Pitos  Finger-knips. Bruges af danserne som rytmisk akkompagne- 

ment i danseforløbet 

Piyyut Jødisk liturgisk digtning. Almindelig blandt de store jødiske 

befolkningsgrupper i det middelalderlige Spanien 

Plañidera Egtl. grædekone, en kvinde der (mod betaling) græd ved 

dødsfald og begravelser. Seogså: Playeras 

Plano  Danseteknik: fladt stamp med hele foden, hvor også hælens 

   lyd høres klart og distinkt 

Planta I  Fodsål, fodbalde  

Planta II Danseteknik: slag med fodbalden, der giver en blød, afdæm-

pet men alligevel fast og præcis trinlyd 

Planta natural Den naturlige udgangsposition for dansen. Med vægten på 

   venstre fod og højre fod strakt, men afslappet foran og med 

en let drejning udad 

Planteo  Begyndelse. Passage i  sangen eller dansen 

Plástica  Plastík. Kunsten at føre sit legeme smukt  

Plasticidad  Plasticitet. Det at være plastisk 

Plastrón  Skjortebryst  

Plataro  Sigøjnersprog: broder 

Platillos  Cymbaler. Se også: Crótalos 

Playeras  Af plañir: klage. Sangstil af seguiríyas-familien, tidligere en 

udbredt betegnelse for seguiríyas, idet der formodentlig ikke 

har været nogen reel forskel på seguiríyas og playeras. Be-

tegnelsen seguiríyas playeras understreger sangens klagende 

og lidende karakter og udtryk 

Plegaria  Religiøs musik, bedeklokke. Ydmyg bøn, tryglen. Som fla- 

menco-stilart typisk udført i en fandango-agtig karakter  

Pletina Bærestykke, f.eks. på nederdel med forsænket talje 

Pliegue Fold, læg, rynke, plissé 
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Pluma  Egtl. fjer. Indlagt mosaikdekoration f.eks. på guitarens hoved 

Poesía flamenca Flamenco-poesien rummer et utal af temaer, hvoraf de 

vigtigste er (ulykkelig / uopnåelig) kærlighed, døden og 

moderskikkelsen. Denne poesi fødes af følelserne og i hjer-

tet, ikke af forstanden, fornuften eller en digterisk evne. 

Andre væsentlige temaer i poesien er: skæbnen, forelskelse, 

forban-delser og trusler, forfølgelse, fortvivlelse, penge og 

fattigdom, naturmotiver, moral og ære, religiøsitet, sladder, 

forfængelighed, humor og overnaturlige fænomener. Især 

tidligere var flamenco en ægte folkloristisk tradition, d.v.s. 

anonym og ikke nedskrevet, men videregivet ved mundtlig 

overlevering, hvor der i dag ofte benyttes (mere eller mindre) 

professionelle flamenco-digtere. Flamencoens poesi er en 

yderst koncentreret fortællestil: hvert vers udgør ét univers 

og gengiver i kort form selve kvintessensen af eller konklu-

sionen på en forudgående, bekendt stemning eller handling. 

Sangforløbet opbygges som med byggeklodser, hvor de 

enkelte vers traditionelt ikke har indbyrdes sammenhæng, 

modsat oprindelsen i romances, der er en fortællende sang 

med en fortløbende handling og morale / pointe. Poesien 

opfattes ofte som meget indforstået og vanskeligt tilgængelig 

med sine metaforer og allegorier. Oven i købet synges 

teksterne på andalusisk dialekt, krydret med mange ord og 

udtryk fra sigøjnersproget caló 

Polaca  Langskaftet kvindestøvle  

Polaína  Rytteres beskyttelses-gamacher af kraftigt læder 

Poleo  Folkedans fra Huelva-provinsen, som både kan danses af par 

  og af kvinder alene 

Policaña  Sangstil med samme strofe som polo og caña. Eksistensen  

som selvstændig form har været stærkt omdiskuteret, idet 

nogle anser stilarten for blot at være en afslutning på caña, 

mens andre har betragtet den som en intermedio stilart, en 

stemningsmæssig og musikalsk blanding af polo og caña 

Polimétrico  Polymetrisk. Med varierende metrum (versemål) 

Polinario  Folkelig dans fra Aragonien, i familie med boleros 

Polisón  Chignon, en slags tournure 

Polo  En af de ældste stilarter af soleares-familien som den kendes 

 nu, formodentlig opstået i begyndelsen af 1800-tallet som en 

flamenkiseret udgave af en andalusisk sangtradition. Verset 

består af 4 otte-stavelses verselinjer med rim på 2. og 4. 

linje. Musikkens struktur ligger tæt op ad og spilles som 

cañas. Blev tidligere sunget efter eller som tilføjelse på 

denne stilart, men høres nu ret sjældent 

Popular  Folkelig, stammende fra folketraditionen 

Por abajo  Nedad. Om guitarens toneart idet por abajo set fra sangerens 

  eller danserens vinkel er med tonen D som udgangspunkt,  

 når grebet tages på åbne strenge uden capo 

Por arriba  Opad. Refererer på lignende måde til guitarens toneart, idet 

por arriba er med tonen E som udgangspunkt, når grebet 

tages på åbne strenge uden capo 
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Por derecho  Egtl. pålideligt. Betegnelse for en troværdig og autentisk 

   fortolkning i overensstemmelse med stilartens karakter 

Por en medio Midtpå. Om guitarens toneart idet por medio set fra sange- 

rens eller danserens vinkel er med tonen A som udgangs-

punkt, når grebet tages på åbne strenge uden capo 

Por lo bajini  Om sang der udføres med nedsat stemmekraft, nærmest som 

en mumlen eller en hvisken f.eks. for at understrege dens  

intensitet og den intime stemning blandt aficionados. Kaldes 

også ”apuntar el cante”  

Porrazo  Voldsomt slag med kølle, især om overdrevent cajón-spil 

Portal  Port. Den portal-lignende åbning ind til stalden, hvor Jesus 

   blev født. Det centrale element i julens Belén-scenerier og et 

   hyppigt tema i stilarten villancicos 

Posición  Position, stilling. Om føddernes eller armenes positioner i  

dansen 

Postiseo  Et hårdt slag med begge kastagnetter i åben håndposition 

Postiza  En lille, fin kastagnet brugt til dans 

Postura  Positur. Figur eller bevægelse i dansen der følger guitarens 

   falsetas, i reglen om paseo eller om armenes bevægelser 

Pragmática Kongelig særlov eller forordning. Fra De Katolske Regenter 

til Carlos III udstedtes en række særlove vedr. sigøjner-

befolkningen og løsningen af ”sigøjner-problemet”, alle 

indeholdende omfattende begrænsninger, trusler, forfølgelse 

og forskellige typer af overordentligt strenge straffe 

Praviana  Folklore-stilart fra Asturien  

Preflamenco  Se: Etapa primitiva 

Pregón  Gadesælger-råb. Kunstart som ofte er blevet  omsat til 

  flamencoens lettere stilarter, f.eks. cantiñas 

Prenda  Klædningsstykke 

Presilla  Hægte, strop 

Pretina  Bælte, livrem eller linning f.eks. på bukser eller nederdel 

Prima  Guitarens 1. streng, E-strengen 

Primera etapa Se: Etapa primitiva 

Profundidad Dybde, inderlighed 

Profundo  Dyb, inderlig  

Puchañi  Sigøjnersprog: spørgsmål  

Puchar  Sigøjnersprog: at sige, fortælle, spørge 

Puchén  Sigøjnersprog: liv 

Puente I  Egtl. bro. Stolen på guitaren. Det træstykke som sidder på 

   den nederste trediedel af guitarens klangkasse. Gennem 

   stolens små huller eller rundt om selve strengeholderen 

   trækkes strengene og fastgøres med en knude. Betegner 

   normalt hele stolen inkl. strengeholderen og indlægget af ben 

   eller plast, strengene ligger hen over. Herfra sendes stren- 

genes svingninger ned i klangkassen, hvor lyden forstærkes. 

Ofte fremstillet af palisander 

Puente II Bro, her i betydningen overgang. I guitarmusikken beteg-

nelse for en sekvens, der sammenkæder ét musikalsk forløb 

med det følgende 

Puente III Overgangen mellem kastagnettens to ”ører” 
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Pulgar I Tommelfinger. Betegnes ved spilleøvelser med p  

Pulgar II  Guitarteknik. Hårde tommelfinger-anslag ned over de dybe 

   Strenge. Kaldes også toque por abajo 

Pulido  Blankpolering af guitaren 

Pulimentación Polering af (guitarens) træ 

Pulpejo  Blommen, den yderste bløde, kødfyldte del af fingeren. 

   Hårde og hurtige ”gnidninger” med - især – tommelfingeren 

  og langfingeren frembringer knipsende lyde, der bruges 

  under dansen 

Pulsación  Anslag på instrument, pulsslag 

Pulsar  Anslå (et instrument) 

Puño  Skjortemanchet, ærmeblonde 

Punta I  Tåspids 

Punta I  Danseteknik: anslag med tåspidsen / skosnuden. Normalt et 

  dirigeret anslag, som starter med en bevægelse oppefra og  

som ikke benytter sig af kroppens vægt m.h.p. at opnå trin- 

styrke. Kan give en kort, let trinlyd eller en tung, hård lyd 

Punta por detrás Danseteknik: "tørt" tåspids-slag bagud, hvor foden slutter i  

en opadgående bevægelse efter selve trinanslaget 

Puntapie  Dansteknik: stød med fodspidsen som slutning på trinanslag  

Punteado I  Passage i dansen hvor danseren bruge hele kroppen, armene,  

hænderne, benene og fødderne i  ét samlet udtryk. Her mar- 

keres trinnene kun uden særlig trinlyd / -styrke 

Punteado II  Guitarteknik: op- og nedslag i rasgueomed kun én finger 

Puntear Egtl. klimpre på et strengeinstrument. Guitarteknik: at spille 

finger-spil, d.v.s. "pizzicato"-anslag på strengene 

Puntel Guitarteknik: vibrering af en streng v.hj.a. fingerspidsen 

Punteo   Pizzicato-spil, anslag på et strengeinstrument 

Puntera  Egtl. sko- / støvlesnude. Danseteknik: anslag med tåspidsen 

Puntilla  Blonde, smal kniplingsbort 

Puntillo Nodepunkt, punkt til højre for noden, hvorved værdien 

forøges ½ gang 

Puntillo doble Dobbeltpunkt 

Punto Punkt. Den nederste del af kastagnettens kant, hvor de to 

halvdele rammer hinanden af skaber lyden. Vigtig for lydens 

klang og kvalitet 

Pureza  Renhed, oprigtighed 

Purismo  Purisme. Holdning til flamencoen, hvor denne skal bevares 

"ren" og ublandet, fastholdt uden afvigelser fra det oprin-

delige og uden påvirkninger fra andre musikformer 

Purista  Purist. En aficionado som ønsker at flamencoen skal forblive 

   ren, d.v.s. ikke blandes med andre musikformer eller udtryk 

 

Qasida  Arabisk heltedigtning, almindelig i det mauriske Sydspanien 

Quebrada Egtl. bøjet, knækket. Betegnelse for en brat bevægelse med 

kroppen under dans. Se også : vuelta quebrada. Udtrykket 

kan også bruges om sangerens stemme 

Quejío  Andalusisk for quejido: klage. En forlængelse af det funda- 

mentale klageråb "¡ay!", som bruges i sange af jondo-typen 

og udtrykker hele essensen af den dybe, uforanderlige og 
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skæbnebestemte smerte og lidelse. Kan bruges flere steder i 

sangforløbet og giver en stærkt dramatisk betoning 

Quelar  Sigøjnersprog: at danse 

Quelararó/í  Sigøjnersprog: danser(inde) 

Queli  Sigøjnersprog: hjem, hus, bolig 

Quelo  Sigøjnersprog: dans 

Quiebro  Bøjning med kroppen fra taljen og opefter. Kan både være 

  fremad, bagover og til siderne. Kaldes også cambrés 

Quilla I  Læg i tøjet 

Quilla II  Se: Talón II 

Quincena  Interval på to oktaver 

Quinta  Guitarens 5. streng, stemt i tonen A 

Quintilla  Verseform med 5 verselinjer på hver 8 stavelser eller af en 

   hvilken som helst stavelsesmængde og med rim mellem 3. 

og 5. verselinje. Strofen bruges i hele fandango-familien og 

dens afledte former 

 

Rabel  Gammelt, trestrenget musikinstrument, nyere udgaver af  

form som violin 

Raigambre  Af raíz: rod. Sammenfiltrede rodknolde. Om stilarter af 

   meget blandet oprindelse og karakter 

Rajá Hæs. Ru stemmetype der ligesom voz afillá er særlig vel-

egnet til at udtrykke de dybe følelser og smerten i cante 

jondo stilarter 

Rajeo  Andalusisk for rasgueo. Se: Rasgueado 

Ramillete  Lille pynteblomst, pyntebuket 

Ramo  Blomsterbuket 

Ranura  Egtl. rille. Kant, slids, ombuk 

Rasgueado  Egtl. guitarklimpren. Betegnelse for en række forskellige 

Hurtige, rytmiske højrehånds akkordfigurer. Guitarteknik 

hvor fingrene fortløbende i en “vifte-agtig” bevægelse slås 

ned over strengene, begyndende med lillefingeren og af-

sluttende med pege- eller tommelfingeren. Giver en stærkt 

"rullende" eller trommeagtig lyd, der bl.a. benyttes under 

sangens og dansens forskellige breaks i form af remates, 

llamadas og cierres. Kan også udføres omvendt, startende 

med tommel- eller pegefingeren og sluttende med lille-

fingeren. Sammen med alzapúa og golpe er rasgueo 

udelukkende flamenco-teknikker 

Rasguear  Egtl. at klimpre. At udføre den særlige rasgueado-teknik 

Rasgueo  Se: Rasgueado 

Rasgueo con golpe Guitarteknik. Rasgueado efterfulgt af slag med ringfingeren 

   på guitarens dæk 

Rastrón  Danseteknik: trinfigur fra escuela bolera 

Razón  Iboende natur. Betegnelse for en påstået særlig, naturgiven 

   og uhåndgribelig inspiratorisk evne og kraft hos sigøjnerne. 

   Begrebet blev lanceret af sigøjner-sangeren Antonio Mairena  

og må ikke forveksles med duende 

Rebajado  Lav. F.eks. om formen på en hattepuld 

Rebordes  Guitarens sider. Se: Aros 
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Rebote Egtl. rikochettering. Danseteknik: trinfigur med tilbage-

spring. Bruges f.eks som optakt til vuelta cigüeña 

Recital  Traditionel koncertform med kun sang og guitarmusik 

Reconquista Generobring. Den kristne tilbageerobring af maurisk-mus-

limske regioner i Spanien, indledt i 1037 og fuldført af kong 

Fernando V og dronning Isabella (Los Reyes Católicos) med 

indtagelsen af Granada i 1492. På trods af det arabiske herre-

dømme var majoriteten af befolkningen i de mauriske områ-

der kristne med et mindretal af jødiske medborgere og de 

arabiske magthavere 

Redecilla  Hårnet 

Redecilla madroñera Hårnet med kvaster / små pomponer 

Redoblar  Egtl. at fordoble. Klappeteknik med flere kontrapunktiske 

slag på compás’ets betonede slag, altså ikke blot enkelt mod- 

takt som ved ”cambiar palmas” 

Redoble I  Egtl. fordobling, gentagelse. Danseteknik: trinfigur med to 

eller flere hurtigt gentagne slag med samme fod. I reglen et 

trioliseret trin bestående af fire slag/lyde: ét enkelt-slag, et 

dobbelt-slag og afsluttet med ét enkelt-slag 

Redoble II  Guitarteknik: at slå på guitarens 5. og 6. streng efter at have 

spillet dem efter hinanden. Lyden minder om et flerdelt 

trommeslag, deraf navnet. Også om anslag på en tamburin  

Redonda  Egtl. rund. Fyldig og klar flamenco-stemme, som både 

   Findes hos sigøjnere og ”hvide” sangere. Kaldes også voz  

flamenca 

Refajo  Bondekoners korte (under)skørt af uld eller flannel, særlig 

   kendt som en del af regionaldragten i Almería-provinsen 

Refuerzo  Forstærkning, f.eks. i klangkassen under guitarens hals eller 

  af lydhullet 

Refuerzo trasversal Forstærkning af guitarens kanter 

La reja  Gitteret. Folkedans af tanguillos-karakter fra Granada 

Relentizar  At dæmpe, aftage. At nedsætte tempo eller lydstyrke 

Remolino  Hvirvel. Beskrivelse af guitarlyd 

Relativa mayor Parallel dur 

Relativa menor Parallel mol 

Remate  Afslutning i et sang- eller danseforløb. Dette kan enten ske i 

 den pågældende stilart eller med et skift til en lettere stilart 

  inden for samme familie, f.eks. tangos som afslutning på 

tientos eller bulerías som afslutning på alegrías. En remate  

er normalt af 1/2  eller ét helt compás’ varighed 

Repicear  Egtl. at klemte, slå hurtigt på en klokke. At slå kastagnetter 

 mod hinanden 

Repiquetear  Se: Repicear 

Repiqueteo  Kastagnetternes hvirvlende og klaprende lyd 

Requiento  En lille guitar 

Resbalado  Glidende, især om karakteren af et dansetrin 

Resbalador  Gliden, glidende bevægelse 

Resbalón  Danseteknik: glidende trinfigur / bevægelse 
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Retardando  En særlig ornamenteret kadence i sangen, især hen imod  

slutningen hvor tempoet nedsættes gradvist og som under-

streger modløsheden og tristessen i versets indhold 

Retirada  Danseteknik. Trinfigur fra danza española 

Retorcimiento Vridning, drejning, snoning. Bevægelse i dansen 

Retornelo  Ritornel. Trelinjet vers 

Retortilleo  Danseteknik: sidelæns zig-zag trin især fra danza española 

Retumbo  Lydbeskrivende. Drøn, klang, larm 

Los Reyes Católicos Det katolske regentpar kong Ferdinand V og dronning  

Isabella som med indtagelsen af Granada i 1492 fuldførte 

den kristne generobring (reconquista) og samling af Spanien 

fra de muslimske maurere og dermed grundlagde starten på  

det spanske rige, vi kender i dag 

Los reyes magos De hellige tre konger. De vise mænd fra Østerland fejres 

   som budbringere om Jesu fødsel med  gaver og godter den 6. 

   januar, helligtrekongers aften 

Ribete  Bort, kantebånd, besætning 

Ribeteado  Kantet, forsynet med en bort 

Rima  Rim 

Ritmo I  Rytme. I de fleste vestlige musikformer er rytmen konstant 

og findes i accentueringer på takter af max. 4 slag, så be- 

toningerne ofte er sammefaldende med taktarten. I flamen-

coen er rytmen helt essentiel og bruges på en anden måde, 

idet mange compáses består af 12 slag med betoninger, der 

skaber dén særlige rytmiske grundstruktur, som kunstnerne i 

fællesskab arbejder ud fra. I passager kan guitaristen f.eks. 

"ophæve" rytmefornemmelsen og sangeren trække tempoet 

tilbage eller lægge det mere frem på beat'et, så der opnås en  

større variation og fornemmes en højere grad af kompleksitet  

og intensitet i rytmen 

Ritmo II  Guitarteknik. Rytmeakkompagnement. Modsat falsetas: 

   Akkordspil / melodispil 

Roás Sigøjner-stilart af religiøs / ceremoniel karakter med til- 

knytning til sol- og månetilbedelse. Stilarteb tilhører ikke 

den egentlige flamenco 

Roce  Gnidning, berøring. Her konkret om strengenes gnidning 

   mod guitarens gribebræt  

Rocieras  Se: Sevillanas rocieras 

Rodete  Nakkeknude, hårkrans af fletninger 

Rodilla  Knæ 

Rodilla resbalado Glidende drejning / rutschen på knæ. Udføres kun af mænd 

Rodipen  Sigøjnersprog: undersøgelse, forskning 

Romi  Sigøjner-folket 

Romaní  Det fælles sigøjner-sprog  

Romance I  Fortællende sang oprindeligt sunget uden musikledsagelse 

   og således antaget for at være et af de første, primitive 

   flamenco-udtryk og ophav til tonás. Synges nu ofte i soleá 

   por bulerías compás. Også kaldet corrida eller corrido 
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Romance II  Også kaldet "la copla": verset. Verseformen består af 4 otte- 

stavelses verselinjer, det mest udbredte metrum i folke-

musikken og i stilarter som soleá, polo, caña, hele cantiñas-

gruppen, bulerías, saetas, peteneras, tientos og tangos 

Romance gitano Se: Romance I 

Romeras Sangstil tilhørende cantiñas-gruppen, opkaldt efter en per-

son, som omtales i de ældst kendte tekster. Verset består af 4 

ottestavelses verselinjer med assonans-rim på hver anden 

linje. En meget rytmefast type cantiña opstået i midten af 

1800-tallet og meget populær på café cantantes. Dansen 

minder om alegrías om end musikken dertil spilles i andre 

toner. Den er elegant og yndefuld og kan danses af begge 

køn med understregning af armenes arbejde 

Romería  Valfart, pilgrimsrejse. Den kendteste er Romería del Rocío, 

hvor 30-40.000 mennesker i maj valfarter til fods, til hest /  

muldyr, med hestevogn, med campingvogn  eller en traktor-

trukket lad- / beboelsesvogn til landsbyen Rocío mellem  

Cádiz og Huelva for at fejre Jomfruen af Rocío, der lod sig 

åbenbare for en lokal hyrde  

Rondalla  Sang- og musikgruppe fra Aragonien, som akkompagnerer  

den folkelige dans jota aragonesa 

Rondeña I  Nyere frirytmisk guitar-stilart afledt af den folkelige stilart. 

Spilles i C# med ændret stemning på 3. streng til F og 6.  

streng til D. Kan også spilles i en langsom og harmonisk 2/4 

feeling med karakter som tarantos. Skabt omkring1936 af  

guitaristen Ramón Montoya, en af det moderne guitarspils 

grundlæggere 

Rondeña II  Stilart af fandangos-familien, en slags verdiales fra Ronda- 

egnen. Verseformen består af 4 otte-stavelses verselinjer, 

almindeligvis med konsonans-rim. 2. linje gentages ofte, så  

det sungne vers reelt bliver på 5 linjer; men der findes også 

egentlige fem-linjede vers. Populær og meget udbredt i  

1800-tallet, men høres nu sjældnere. Musikken spilles por 

arriba. Hvis den danses, sker det med en taranto-agtig 

karakter 

Rosas  Stilart tilhørende cantiñas-gruppen, men langsommere og 

  oprindeligt med mere alvorlige tekster og jondo undertoner  

end alegría'ens livlige stemning og dynamik 

Roseta  Rosette. Ornamentering rundt om guitarens lydhul 

Rostro  Ansigt 

Rota  Tre- eller femstrenget instrument fra trubadurtiden 

Rozar  At stryge, strejfe, glide. Om fingrenes bevægelse i rasgueo- 

teknikken eller om føddernes gliden over gulvet i bestemte 

trinfigurer 

Rumba catalana Se: Rumbas flamencas 

Rumbas flamencas Livlig og festlig stilart i 4/4 rytme af afro-cubansk oprin-

rindelse, der som flere andre ikke-flamenco genrer blev 

udbredt i opera flamenca perioden. Verset består af 4 

verselinjer á normalt seks stavelser. Dens stemning ligger 

mellem bulerías og tangos. Teksterne er ligefremme med 
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humoristiske og kærlighedsmæssige temaer. Musikken er 

medrivende og inciterende med tempomæssigt drive og 

mange improvisationer. Dansen er populær med sit friske, 

udfordrende og legende udtryk og erotiske undertoner. Fra 

slutningen af 1950’erne gjorde de katalanske sigøjnere 

stilarten populær og udbredt hos et større publium, og den 

blev en fast del af repertoiret på alle tablaos 

Rumbero  Sanger eller danser der har specialiseret sig i rumbas 

Rumbo  Egtl. kurs, retning; idé, flothed, manér, stil 

    

Sacais  Sigøjnersprog: øjne  

Saeta Sang / hymne med religiøst tema af tonás-genren, flamen-

kiseret version af en traditionel sangstil. Kaldes også 

”flamenco’ens bøn”. Den oprindelige hymnes formål er at 

opmuntre til fromhed og gudsfrygt og synges i erindring om 

Jesu tunge vandring til Golgatha. Synges i reglen som en 

slags hengivenhedserklæring, når de store opsatser med 

religiøse optrin fra Jesu liv og død pas-serer forbi i gaderne i 

påskeugen. Flamenco-mæssigt med oprindelse i begyndelsen 

af 1900-tallet. Verset består af 4 eller 5 verselinjer, der oftest 

fortolkes i seguiríyas compás, evt. frirytmisk. Fortolkes 

traditionelt a palo seco, men synges også til processionernes 

religiøse marchmusik til tonerne af trompeter og trommer. 

Teksterne handler hyppigst om Jesu lidelse, korsfæstelse, 

død og genopstandelse og den hengivne tro på ham som 

menneskets nådige frelser 

Saetero  Sanger der har specialiseret sig i fortolkningen af saetas, 

eller hvad der angår stilarten saetas 

Sainete  Enakter, populær vaudeville-type 

Sala rociera  Etablissement med sevillanas musik og dans 

Salerito  Danseteknik: trinfigur fra danza española 

Salero  Livlighed, elegance, charme 

Salida I  Udgang. Afslutning på dansen 

Salida II  Sangens indledning. Kaldes også introducción 

Salinero  Person stammende fra egnen omkring Las Salinas, salt- 

marsken mellem Cádiz og Huelva 

Salón  Salon, festsal. I midten og slutningen af 1800-tallet steder, 

   hvor der på linje med academias blev arrangeret danse- 

undervisning for det pænere selskab samt ind imellem 

forestillinger med dans 

Salterio  Harpelignende strengeinstrument. Se: Chicotén 

Salto  Spring, hop. Almindelig i mange folkedanse, men ses kun 

   yderst sjældent i flamenco, da typisk i mere legende og 

   humoristiske stilarter som f.eks. bulerías  

Salto felino  Kattespring. Danseteknik: trinfigur fra escuela bolera 

Sambina  Håndinstrument i stil med en tamburin hvor bjælderne sidder 

   På en lille plade med håndtag i stedet for i en rund ramme 

Sandunga  Sigøjnersprog: ynde, stil, charme, elegance 
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Sardana  Folkedans fra Katalonien, opstået i Pyrenæerne i slutningen  

af 1700-tallet med rødder i gamle høstsange og -danse, ud- 

viklet fra de klassiske contrapas. Fungerer som nationalt 

samlingsritual for de uafhængighedssøgende katalanere og 

var forbudt under Franco-regimet. Ledsages af en såkaldt 

cobla med tromme og forskellige slags blæseinstrumenter 

Sastipén  Sigøjnersprog: sundhed, helbred 

Saya  Nederdel, udvendigt (kjole)skørt 

Sayo  Kappe, kjortel 

Sefardí(ta)  Spansk eller portugisisk jøde (jødinde) 

Seguida  Gammel dans der har dannet grundlag for seguidilla’en 

Seguidilla gitana Se: Seguiríyas 

Seguidillas I Eller siguidillas. Kastillansk folkloristisk stilart der i mange 

forskellige former har bredt sig som regional- og folkedanse 

over hele Spanien. Musikalsk har seguiríya'en intet med den 

at gøre, men ordet er en afledning heraf 

Seguidillas II Sangvers med et metrum på 4 verselinjer, stammende fra 

folkemusikstilarten. 1. og 3. linje er på 7 stavelser, mens 2. 

og 4. linje er på hver 5 stavelser 

Seguiríya de cámbio Seguiríaya der synges som afslutning på en række andre vers 

i et sangforløb, og som adskiller sig fra disse foregående ved 

sin musikalske modalitet 

Seguiríyas  Eller siguiríyas, andalusisk afledning af seguidillas. En af de  

oprindelige og mest jondo af flamencoens palos, sandsyn-

ligvis opstået fra tonás-gruppen. Seguiríyas inddeles ligesom 

andre stilarter i flere forskellige typer efter deres lokale 

tilhørsforhold eller med tilnavn efter deres ophavsmand. De 

lokale er:  Seguiriyas de Triana, de Jerez og seguiriyas de 

Cádiz y los Puertos. Tæller i et 12-takts compás med beto-

betoninger på 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Verseformen består 

af fire linjer, den 1., 2. og 4. med hver 6 stavelser og den 3. 

med 11 stavelser inddelt i to forløb med hhv. 5 og 6 stavelser 

i hver. Findes også i en kort form medkun tre linjer, hvor 1. 

linje gentages eller der indledes med en linje, som ikke er en 

del af det egentlige vers. I denne form har 1. og 3. linje 6 

stavelser og 2. linje 11 stavelser. Seguiríyas stammer som 

mange andre stilarter fra midten af 1800-tallet, og den er ren 

sigøjner-blues. Teksterne er blandt de allerdybeste og af-

spejler menneskelivets lidelse, død, ulykkelig kærlighed, 

sorg, fortvivlelse og uafvendelig håbløshed . I sangens 

klageråb får al denne mistrøstighed og modgang sit forlø-

sende, musikalske udtryk. Med sine dybe temaer, mange 

tercios og forskellige nuancer er sangen overordentligt 

krækrævende og prøvestenen for enhver sanger. Musikalsk 

hører den ligesom soleá til flamencoens vigtigste stilarter og 

spilles por en medio (A-mol) med både indføling og styrke. 

Dansen blev oprindelig skabt af Vicente Escudero (1887-

1980), og dansedes ofte med kastagnetter. Dansen er baile 

grande og udføres følelsesladet i et langsomt, dramatisk 

tempo med mange pauser og med et højtideligt  og stærkt 
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udtryk af dyb smerte. Kan danses af både mænd og kvinder 

og kræver såvel temperament som stor personlig indlevelses- 

og udtryksevne. Kaldes også seguidilla gitana 

Seguiríyas cortas Se: Seguiríyas  

Seguiriyero I Sanger der har specialiseret sig i fortolkningen af seguiríyas 

Seguiriyero II Hvad angår seguiríyas-genren 

Selleta  Egtl. lille stempel, mærke. De små indlagte markeringer på 

  guitarens gribebræt. Bruges ikke på flamenco-guitarer 

Semítono  Halvtone 

Sencillez  Enkelhed, simpelhed 

Sencillo  Enkel, simpel, ukompliceret, ukunstlet 

Sentir Egtl. at føle. At lytte til sangen med største opmærksomhed 

og opfatte dens værdier, normer og kvaliteter, eller fange 

sangerens følelser og bevægelse i fortolkningen  

Serinoque  Kanarisk folkedans 

Serranas Sangstil af seguiríyas-familien med temaer om livet i bjer-

gene blandt serranos (bjergboere), d.v.s. hyrder, smuglere og 

landevejsrøvere. Verseformen er seguidilla’ens fire verse-

linjer med parvise rim. Som afslutning  tilføjes en tercet på 

  hhv. 5, 7 og 5 stavelser. Modsat seguiríyas-tekster er serra-

nas glade, sangen er melodisk og krævende og trækker 

stemningsmæssigt mere mod livianas. Akkompagneres por 

en medio i tonen A som seguiríyas. Dansen er af ret ny dato 

og accentueres ligeledes som seguiríyas 

Sevillanas  Egtl. seguidillas sevillanas. Populær og livlig pardans fra 

   Sevilla-egnen, udsprunget af den kastillanske seguidilla i 

   begyndelsen af 1800-tallet. Består oprindeligt af syv ture, 

   hvoraf nu kun de fire første danses med hver sin forskellige 

   koreografi. Sevillanas danses med kastagnetter og ses ved 

   enhver festlig lejlighed i hele Andalusien. Dansen er en 

   iscenesættelse af galanteriet, kurmageriet og erobringen og 

består i forskellige variationer af følgende elementer: pase-

íllo og pasada, asamblea, salerito, embotado, paso a la vasca, 

sostenido, matalaraña, zapateado, careo, deslizada og final. 

Teksterne er festlige og poetiske, og verseformen består af 3 

faste sekvenser med 4 linjer á hhv. 7, 5, 7 og 5 stavelser 

efterfulgt af et omkvæd med samme  struktur. Flere nyere 

sevillanas har dog  ændret denne opbygning til udelukkende 

otte-stavelses verselinjer. Musikken er fleksibel og kan 

spilles i alle tonearter. Rytmen er 3/4, men tælles ofte op til  

6 i overensstemmelse med sammenhængene i koreografien  

Sevillanas biblicas Sevillanas med tekster om bibelske personer / begivenheder 

Sevillanas boleras Ballet-præget udgave af de traditionelle sevillanas 

Sevillanas clasicas En mere forfinet udgave af sevillanas med en fastlagt koreo- 

grafi, hvor hver danseskole / lærer har sine finesser 

 Sevillanas corraleras Af corral: gård, indhegning. Type sevillanas af mere spontan 

karakter opstået blandt jævne folk, sunget og danset på 

landet og i by-husenes / boligblokkenes fælles gårdanlæg 

Sevillanas rocieras Sevillanas med religiøst tekstindhold. Synges i forbindelse  

 med festerne under pilgrimsfærden for La Virgen del Rocío  
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Sexto  Guitarist-udtryk for den 6. og dybeste streng (bordón) 

Sicomoro  Morbærfigentræ. Bruges f.eks. til guitarens bund og sider 

Sien  Tinding. Et godt sted at placere en blomst 

Siguiríyas  Se: Seguiríyas 

Silencio  Egtl. stilhed. Passage i dansen, især kendt fra alegrías hvor  

den kendetegnes ved et musikalsk skift fra dur til mol. I  

denne passage følger danseren musikken og markerer ude-

lukkende bevægelser med hænder, arme og krop 

Silvestre  Naturlig, uskolet. F.eks. om en stemme eller en personlighed 

Sinar  Sigøjnersprog: at se 

Síncopa  Synkope. En forskydning af den normale accent i compás’et 

Sinelar  Sigøjnersprog: at være, eksistere 

Sinlachón  Sigøjnersprog: af lache: ære, skam, sømmelighed. En æres- 

  eller skamløs person 

Sobrefalda  Kort overskørt ofte af blonde eller mellemværk, bruges til  

flere typer regionaldragter 

Sobrio Guitarudtryk. Beskeden, seriøs, ukunstlet, traditionel uden 

unødige tricks elleroverdrivelser i spillet 

Solapa  Opslag, ombuk 

Soleá (eller  Andalusisk for soledad: ensomhed – d.v.s. ikke den sociale 

soleares)  ensomhed, men hjertets ubodelige ensomhed. En af de  

ældste og meget dybe stilarter, også kaldet ”la madre del 

cante”, sangens moder. Compás’et tæller i  12-slag med 

betoninger på 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 og består af to 3/4 

takter og tre 2/4 takter. En lang række af flamencoens andre 

stilarter har udspring i soleá, bl.a. alle cantiñas-formerne 

(alegría, rosas, caracoles, mirabras, romeras m.fl.) samt de 

kraftfulde bulerías med deres stærke dynamik. Verset består 

af 3 eller 4 verselinjer med assonans- eller konsonansrim. 

Teksterne er ofte traditionelle og af ældre dato, som bruges 

og fortolkes på nye måder af vor tids kunstnere; men selv-

følgelig skrives der også i vore dage et væld af nye tekster. 

Temaerne er omfattende; men fælles for stemningen er dog 

følelser som sorg, tristesse, længsel, mismod, afmagt, den 

ulykkelige kærlighed og døden, alle skæbnesvangre, tragiske 

og melankolske temaer. En særlig form er soleá por bulerías, 

hvor indholdet i teksterne kan være det samme som i de 

traditionelle soleares; men hvor compás'et er liftet og med 

bulería'ens særlige drive. Soleares er en af de mest udbredte 

stilarter i de forskellige flamenco-regioner; men som med 

meget andet i flamenco har man heller ikke her sikker viden 

om dens oprindelse. Man mener dog at kunne bestemme en 

af grundformerne til Sevillas gamle sigøjner-kvarter Triana, 

omkring den første tredjedel af 1800-tallet. En anden grund-

form inden for stilarten stammer fra Jerez de la Frontera fra 

cirka samme periode. Findes som en række af flamencoens 

andre stilarter i et væld af udgaver og former, opkaldt efter 

særligt fremtrædende sangere eller - typisk – med tilknytning 

til bestemte lokaliteter: Triana (med den korteste verseform), 

Utrera, Cádiz, Alcalá (med den længste verseform), samt 
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Jeréz og Triana, der altså betragtes som de mest oprindelige 

former. Derfor taler man ikke om  at synge ”en soleá”, men 

mere korrekt om at synge ”por soleares”, altså flere forskel-

lige vers inden for soleares-genren på forskellige måder og 

med forskellige fortællinger, sådan som det er tilfældet inden 

for alle stilarter. Soleá er prøve-stenen for den gode sanger, 

som her har stor mulighed for at demonstrere al sin kunnen 

og sine kvaliteter m.h.p. fortolkningen, den rytmiske og 

melodiske samhørighed. Soleares kendetegnes som dans ved 

at være ”baile grande”, d.v.s. et udtryk for de jondo følelser 

og sindsstemninger i forlængelse af poesien. Den er alvorlig, 

værdig og udtryksfuld og giver danseren rig lejlig-hed til at 

modulere med krop, arme, hæn-der og mimik. Dansen kan 

danses af begge køn, men er især velegnet for det feminine 

udtryk, fordi den tempomæssigt har ro og giver plads til fine, 

bløde bevægelser og markeringer – vigtige elementer i de 

dybe stilarter. Som i andre danse afsluttes også soleares som 

oftest i en lettere, mere forløsende stem-ning (alivio) por 

buleriás. Sangen og musikken er formo-dentlig opstået som 

akkompagnement til dansene jaleos og gelianas, men har 

udviklet sig som en selvstændig stilart. Soleares spilles 

normalt frygisk i E-dur; men også A bruges som 

udgangstone  

Soleá apoleá  Soleares sunget som afslutning på polos 

Soleá corta  Se: Solearíya 

Soleá de cámbio Soleares-vers der synges som afslutning på et soleá sang- 

forløb. Den mest almindelige er soleá apoleá  

Soleá por bulerías Hurtigere og "liftet" version af soleá med bulerías-accentue- 

ringer. Virker derfor ikke så jondo som soleá, selv om sang- 

teksterne kan være de samme 

Soleá quebrada Egtl. knækket eller brudt soleá. Se: Solearíya 

Solearíya  Egtl. lille soleá. Kort soleá bestående af 3 verselinjer med 

   hhv. 3, 8 og 8 stavelser. Kaldes også soleá quebrada eller 

   soleá corta  

Solfeo  Solfege, af tonenavnet sol. Skalaøvelser 

Solo  Solostykke 

Solo de pies  Solo trinsekvens uden musikakkompagnement. Almindelig i 

  stilarterne martinete, soleá por bulerías og bulerías 

Sombrerera  Hatteæske 

Sombrero  Hat 

Sombrero calabrés Kalabreserhat. Sort filthat fra Calabrien med relativ bred, op-

  krammet skygge og let konisk hattepuld, som oftest pyntet 

  med en slags kvast på toppen  

Sombrero calañes Kalanerhat. Lav spidspuldet velourhat med smal opkrammet 

  skygge og pyntet med en stofknap. Bruges til traje corto og 

som tilbehør til traje de amazona over et - almindeligvis rødt 

- tørklæde. Kaldes også sombrero catite, selvom pulden ikke  

er så høj som den egentlige catite 

Sombrero cañero Bredskygget filthat med en høj, flad puld. Egentlig en ændret 

  model af den traditionelle sombrero cordobés opkaldt efter 
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  tyrefægteren Caño, som foretrak den højere og let konkave 

  puld i stedet for den lave, rørformede 

Sombrero castoreño Kastorhat, bredskygget hat med rund puld, også kaldet 

picadorhat 

Sombrero catite Egtl. sukkertopshat. Højpuldet kegleformet bondehat af uld 

eller velour med opkrammet skygge, ofte pyntet med en stof- 

knap eller en tresse. Ses hyppigt på gamle illustrationer 

Sombrero cordobés Bredskygget filthat med flad, lige puld, bruges bl.a. af 

   ryttere og festligt klædte deltagere i ferias. En almindelig 

   danserekvisit i garrotín og tanguillos de Cádiz 

Sombrero de ala ancha Bredskygget filthat, som bruges af ryttere og til flere typer 

  regionaldragter. Fællesbetegnelse for sombrero cordobés og 

  sombrero sevillano  

Sombrero de paja Stråhat. Bruges af praktiske årsager under markarbejdet, 

  undervejs på de lange pilgrimsvandringer m.v. Guajíras ses 

  sjældent danses af mænd, men når det sker, er en stråhat en 

  almindelig rekvisit som reminicens af den caribiske bonde-

  beklædning  

Sombrero de queso “Osteformet” hat. Sort filt- eller velourhat med stubformet  

flad puld og lige, opkrammet skygge, der tilsammen danner  

en kompakt model i facon som runde, spanske oste. Bruges 

over et tørklæde og anvendtes typisk af folk fra bjergom- 

råderne på Ronda-egnen. Kaldes også for sombrero rondeño 

Sombrero de verdiales Verdiales-hat. En spidspuldet nærmest pyramideformet strå- 

hat pyntet med et væld af blomster, små spejlstumper og 

farvede bånd. Tilbehør til den mandlige regional-dragt fra 

landsbyen Verdiales i bjergegnene omkring Málaga 

Sombrero rondeño Det samme som sombrero de queso, se dette 

Sombrero sevillano Sevillanerhat. Bredskygget filthat med flad, lige puld, lidt 

 lavere end pulden på en sombrero cordobés 

Somerondón Folkesang og – dans fra Aragonien 

Son  Oprindeligt betegnelse for trubadur-sange. Her specifikt:  

rytme 

Son a golpe  Rytmisk akkompagnement i form af håndklap, fingerknips, 

 stokkeslag, stamp i gulvet, knoernes slag i en bordplade eller 

 golpe-slag på guitarens dæk 

Sonaja  Det klirrende / raslende metalstykke i tamburinen 

Sonanta  Andalusisk udtryk for guitar, især flamenco-guitaren 

Sonido  Lyd, klang 

Sonidos negros Sorte klange. De mørke og foruroligende klange, der hid-

rører fra den lidende og medtagne, men inspirerede sanger i 

de dybeste stilarter, hvor smerten og fortvivlelsen kommer 

tydeligst til udtryk 

Sonoro  Smældende, skarp, klar. Om både trinlyde og klap med flade 

   håndflader 

Soplillo Lille rund vifte af flettet strå, egtl. beregnet til at puste til ild 

og gløder, også kaldet paipai 
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Soporte de guitarra Guitarstativ 

Soporte gitano ”Sigøjnerstativ”; lille guitarstativ som klemmes fast omring 

låret og støtter guitaristen i at holde guitaren i en mere lodret 

spilleposition, der anses som typisk for sigøjnere 

Sordina  Sordin. Dæmper til guitaren som placeres under strengene, 

   ofte i form af et stykke svamp, skumgummi eller viklet stof. 

   Bruges ved teknik-øvelser, så de ikke lyder så højt 

Sordo  Stilfærdig, dæmpet, dump. Klappeteknik: dæmpede klap 

   med åbne,  rundede håndflader 

Sorna  Sigøjnersprog: guld 

Sosegado  Rolig, behersket 

Sostenido  En løftet eller halvt løftet position i dansens bevægelser.  

Bruges både om armene, benene og fødderne 

Sostenidos  Egtl. understøttede. Danseteknik: gammel trinfigur med et 

   benløft efter en markering med foden / trinsanslag 

Stamina  Udholdenhed, råstyrke 

Subida  Stigning. Konkret om  øgning af hastighed  

Suela  Skosål 

Suelo   Guitarens bund. Se: Fondo 

Suelto Egtl. løs. Betegnelse for et blødt og naturligt bevægelses-

mønster, for kvindernes vedkommende ofte understreget af 

hofternes vuggende bevægelser 

  

Tabalet  Lille tromme som bruges i den katalanske folkemusik. Fast 

   bestanddel af den såkaldte cobla 

Tabanco  Beværtning 

Tablao  Andalusisk for tablado. Estrade, dansegulv  

Tablao flamenco Andalusisk for tablado: trægulv, (scene)gulv, tribune. En 

natklub eller restaurant med  flamenco-optræden, inspireret 

af tidligere tiders café cantantes. Tablaos begyndte at dukke 

op i 1950'erne i forbindelse med den stigende turisme i Syd-

spanien og et behov for underholdning og havde deres stor-

hedstid 1950’erne og 60’erne, hvor der kom tablaos overalt. 

Publikum var hyppigst turister og / eller velhavere, som 

besøgte denne type etablissementer for at opleve en ”typisk 

spansk aften”. Ud over en fast stab af lønnede, oftest ukendte 

(og ikke sjældent andenrangs) artister optræder også kendte 

og velrenommerede kunstere, hvilket  kan gøre oplevelsen til 

både en positiv overraskelse og tilnærmelsesvist autentisk. 

Deres ry som flamenco-steder har dog gennem tiden været 

noget blandet p.gr.a.den udpræget kommercielle show-form 

Tablatura  Notationssystem. Se: Cifra  

Tablilla  Egtl. et lille bræt; en slags klaptræ eller rasle 

Tachuela  Lille søm med stort hoved, ”tæppesøm”. Den type søm som 

bruges på tå- og hælflikken på flamenco dansesko 

Tacón I  Skohæl 

Tacón II  Danseteknik: et hårdt anslag med skohælen. Afsluttes i en  

opadgående bevægelse, enten ført opad eller som en naturligt 

efterfølgende opadgliden efter det egentlige anslag 

Tacón cubano Lav, kraftig skohæl 
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Tacón francés Pompadourhæl, d.v.s. konkav skohæl 

Tacón raspado Egtl. kradset hæl. Danseteknik: et  "løst" fremadrettet anslag 

  med hælen i en let løftet bevægelse med vægt / balance på  

det modsatte ben 

Taconazo  Meget og voldsomt trinarbejde - ofte af tvivlsom kvalitet 

Taconear  Se: Zapatear  

Taconeo  Egtl. hæl-arbejde. Dansens trinarbejde. Se: Zapateado II 

Tafilete  Safian, en marokkansk særligt blød skindtype 

Talí  Sigøjnersprog: frihed 

Talle I  Talje 

Talle II  Guitarens talje, d.v.s. den smalle del midt på guitarens krop 

Talle alto  Høj talje 

Talle bajo  Forsænket talje 

Talón I  Hæl (på foden) 

Talón II  Guitarens hæl. Fremspringet som støtter halsen ved over- 

gangen til selve guitarkroppen. Kaldes også quilla eller tacón 

Kaldes også tacón eller zoque 

Talón III  Danseteknik hvor hælen slår mod dansegulvet i fast  position 

  d.v.s. med fodbaldens forbliven på gulvet og med vægten på 

  det ben, der anslår gulvet og godt bøjede knæ m.h.p. at give 

  trinnet kraft 

Tambor  Lilletromme 

Tambora Stortromme. På guitaren opnås en stortrommelyd ved tom-

melfingeranslag tæt ved broen 

Tamboril  Lille tromme som anslås med én stikke 

La tana  Sigøjner-dans som var almindeligt udbredt omkring midten 

   af 1800-tallet. Kendes nu kun blandt Granadas sigøjnere  

Tangos  Måske en afledning af tañido: tone, klang lyd fra instrument, 

  eller af verbet tangir: at spille et instrument. Stilart fra Cádiz- 

egnen. Sigøjner-tangos betragtes som en 4. basis-genre og er 

måske en af de ældste. De forskellige typer adskiller sig ind-

byrdes ved deres modalitet, afhængigt af deres oprindelses-

sted: Cádiz, Jerez, Sevilla eller Málaga. Det kan være struk-

turelle eller fortolkningsmæssige forskelle; men fælles for 

alle er, at det er en udpræget dansabel stilart med markant, 

inciterende rytme og en både tung og fremadrettet energi. 

Tangos-sangen alene er ofte mere rolig og højtidelig. Com-

pás er 4/4- rytme med betoning på 1 2 3 4 og er det musi- 

kalske udgangspunkt for flamencoens 2/4 og 4/4 musik. 

Verseformen består af 4 - sjældnere kun 3 - otte-stavelses 

verselinjer. Guitar-akkompagnementet spilles por en medio i 

A-dur. Dansen er en af de ældst registrerede danseformer i 

flamencoen og indbyder til både det graciøse, det improvi-

satoriske, mere stillestående positioner og markeringer vek-

slende med teknisk betonet trinarbejde og hurtige breaks. 

Der eksisterer flere teorier om oprindelsen, bl.a. i  sydame-

rikansk og afro-amerikanske tradition; men såvel compás, 

fortolkning og tekstindhold er typisk for det andalusiske 

flamenco-udtryk og –form 
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Tangos canasteros Betegnelse for nyere tangos-lignende former  med udgangs- 

punkt i de traditionelle tangos 

Tangos de Granada Med tangoens udbredelse midt i 1800-tallet under beteg- 

nelsen ”americanos” skabtes særlige versioner blandt 

sigøjnerne på Sacromonte: tangos de la flor (eller tangos de 

 los merengazos - marengskys), tangos del camino og tangos 

del Cerro. En del af disse er gået tabt, andre eksisterer som 

rene ”museumsgenstande”, mens nogle få stadig lever i den 

specielle sigøjner-tradition fra regionen 

Tangos de la flor Hurtig, livlig og humoristisk version med mange frække 

undertoner af stilarten tangos de Granada.Verset består af 6 

ottestavelses, gentagne verselinjer med rim på AABCBC. 

Guitarakkompagnementet er meget rytmisk betonet og 

spilles i dur, hvilket understreger oprindelsen uden for den 

egentlige flamenco-tradition med karakter af den folkelige 

tanguillos-tradition fra Cadiz 

Tangos de Málaga Eller tangos de Piyayo. Særlig type tangos opkaldt efter 

   sangeren og guitaristen El Piyayo (1864-1940) fra Málaga. 

   Kendetegnet ved sin lidt "seje" rytme, sit langsomme tempo 

  og sin musikalske modalitet 

Tangos del camino Meget rytmisk, langsommere sang- og dansevariation af 

tangos de Granada, opkaldt efter vejen op til sigøjner-

bydelen Sacromonte, hvor de særlige udgaver af tangos 

udvikledes og fik deres specielle karakter og form med 

vanskelige koreografiske indslag i den gruppeprægede dans. 

Sangene veksler ofte mellem en enkelt sanger og et kor med 

festlige temaer om alt fra hverdagssituationer til hyldest af 

byenGranada og naturligvis kærlighed – gerne med tvetydige  

tekster med frække undertoner 

Tangos del Cerro Længere oppe på Sacromonte ligger Cerro. Også her synges  

   særlige tangos-typer, der er festlige som dem fra camino'en, 

   men også har deres specielle temaer – og om muligt er endnu 

   frækkere og endnu mere direkte 

Tangos gaditanos Se: Tanguillos 

Tangos lentos Se: Tientos 

Tanguero  Sanger der har specialiseret sig i fortolkningen af tangos 

Tanguillos  Egtl. små tangos. Festlig stilart fra Cádiz, derfor ofte omtalt 

   som tanguillos de Cádiz. Rytmen er 4/4 og var oprindelig en 

folkelig stilart fra karnevalstradition, hvor indholdet år for 

år afspejler aktuelle begivenheder. Flamenkiseret i en udgave 

der ligger op ad tangos, men i en mere livfuld og hurtig ryt- 

me og form. Sangen har variable verseformer efterfulgt af et 

ligeledes polymetrisk omkvæd. Teksterne er humoristiske,  

satiriske eller ironiske, altid festlige og sjove. Betoningerne i 

den traditionelle tanguillo er nærmest galop-agtig, d.v.s. med 

trioler på en 2/4-rytme, men synges nu oftere i en mere 

synkoperet form i 3 mod 2. Dansens bevægelser og trin er 

rytmefaste med mange markeringer med krop og arme. 

Musikken spilles por arriba eller por en medio 

Tapa armónica Guitarens dæk. Omtales normalt blot som tapa 
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Tapar  Egtl. at dække. Guitarteknik: at spille på dæmpede strenge 

Tapárselo  At dække over noget, snyde, ”camouflere”. Hvis guitaristen 

 ikke evner at følge sangeren - især i retardando-passager – 

  kan han dække over det / skjule det. Dette trick bruges også, 

hvis der er uoverensstemmelse mellem dansen og guitar-

akkompagnementet 

Tarajaste  Kanarisk folkedans 

Taracea  Indlagt arbejde, mosaik 

Tarantas   Formodentlig en afledning af tarantel eller af taranto: beteg- 

nelse for folk fra Almería-provinsen. Jondo frirytmisk sang-  

og musikstil, østspansk udgave af fandango grande familien, 

som i mineområderne udvikledes til denne form. Tilhører 

gruppen cantes de Levante, under-gruppen cantes de las 

minas og kendetegnes ved sine langstrakte verselinjer med 

udstrakt brug af melismer. Verseformen består af 4 eller 5 

otte-stavelses verselinjer, hvor 1. eller 2. linje gentages. Tek-

sterne er mere konkret fortællende end andre stilarters med 

dystre og alvorlige temaer fra det barske, bitre liv i og om-

kring minerne med motiver som længsel, usikkerhed og død. 

Sangen er stærk og hård som teksternes temaer, vekslende 

med moduleringer som giver sangeren rig mulighed for at 

udfolde sit talent og sin kreativitet og demonstrere sin tekni-

ske kvalitet i fortolkningen af lidelsen. Musikken spilles por 

arriba, evt. i F# og er som solostykke fint ornamenteret med 

mange arabesker. Akkompagnementet til sangen veksler 

mellem det uhyre enkle og ekvilibristiske løb 

Tarantero  Sanger der har specialiseret sig i stilarten tarantas / tarantos 

Tarantos  Rytmisk pendant til tarantas. Compas er 4/4 takt med tunge 

betoninger på 1 2 3 4, vekslende med en 2/4 feeling. Sangen  

er som tarantas eller med dennes modalitet, men adskiller sig 

herfra ved at følge en rytme i stil med zambras. Teksterne 

har de samme tragiske temaer som tarantas. Musikken spilles 

i samme tone som tarantas og cartageneras. Dansen er lidel-

sesfuld og værdig og understreger stemningen i de melan-

kolske og dramatiske sangtekster. Formodentlig opstået som 

en personlig nyskabelse af den store danserinde Carmen 

Amaya i 1940’erne (1913-1963) og nu en del af repertoiret 

for de fleste fremtrædende danserinder. Afsluttes i reglen 

med en alivio por tangos  

Tararear  At nynne, småsynge 

Tarareo  Nynnen 

Tarima  Podium, scene 

Tarlatana  Tarlatan. Oprindeligt en slags gaze-agtig stof af bomulds- 

karakter og med silkerending. Senere navn på en type kraftig 

nylon, der især i 1970'erne og 80'erne brugtes som ekstra 

flæse for at give mere fylde og tyngde i dansekjolernes 

 indvendige flæser. "Paper-nylon". Kaldes også tela cancan 

Técnica  Teknik. For enhver flamenco-kunstner er det væsentligt at 

  beherske en vis teknisk formåen for at kunne udøve sin kunst 

  og udtrykke sit budskab. Teknikken bør dog udelukkende  
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være et middel dertil og må aldrig blive målet i sig selv. Da 

bliver udtrykket koldt, mekanisk, upersonligt og ligegyldigt 

Tejido  Vævet stof 

Tejoletas  Smalle klaptræer samlet foroven og med en hulning i hver af  

klapperne; forløber for vor tids kastagnetter 

Tela  Stof 

Tela cruzada Diagonalvævet stof. Bruges f.eks. til den traditionelle korte 

  herrejakke i traje corto 

Tema  Tema. Melodisk og harmonisk opbygning af et musikforløb  

Tembleque  Egtl. rysten, skælven. Danseteknik med meget hurtigt trin- 

arbejde, skiftevis med højre og venstre hæl, mens forfoden 

forbliver på gulvet. Giver en trommende eller "rullende" lyd- 

effekt 

Temblor Egtl. skælven, rystelse. En kort, kontrolleret bevægelse med 

skuldrene, hvor de hæves på skift 2 eller 3 gange på en lystig 

og lidt koket / legende måde. Ses f.eks. ofte i alegrías og 

bulerías  

Templanza  Harmoni 

Templar  At stemme, intonere. Bruges både om sangen og guitaren. 

   For guitarens vedkommende også: afinar 

Temple  Opvarmning, stemning. Sangerens intonation hvor sangens  

og guitarens stemning afpasses indbyrdes i form af for-

skellige slags (klage)lyde eller ”nynnen”, inden selve sangen 

begynder. Udført med kunstnerisk og teknisk begavelse kan  

en god sangers indledning være fuldt på højde med selve 

sangens kvaliteter og fortolkning og nærmest fremstå som en 

selvstændig del af sangforløbet 

Temporeras  Folkelige arbejdssange sunget på skift af arbejderne i en 

   gruppe, de fleste tilhørende gruppen cantes camperos. Verset  

består almindeligvis af 4 otte-stavelses verselinjer, og sangen 

kan både udføres med og uden guitarakkompagnement. Stil-

arten minder om fandangos og synges på skift eller i kor med 

temaer som beskrivelser af dagliglivet og arbejdet. Nu en 

mere flamenkiseret stilart 

Tenora  Tenora. Obo-lignende instrument i katalansk folkemusik 

Tensión  Spænding, f.eks. af en guitarstreng 

Las tentaciones Egtl. helgenens fristelser. Folkedans fra Granada-provinsen, 

del santo  udført af 9 dansere under helgenfesterne for San Antón og 

San Sebastián  

Tercetillo  Se: trístico 

Tercio  Verselinje eller afsnit i flamenco-sangen 

Terciopelo  Velour 

Terelar  Sigøjnersprog: at have 

Ternario  Tredelt takt, 3/4 eller 3/8 takt 

Tertulia  Sammenkomst, klub, selskab 

Tesitura  Tessitur. Den for hver stemme eller hvert instrument  

passende tonehøjde. Toneleje, stemning 

Tetracorde  Skala bestående af to intervaller á hver én tone eller klang 

   plus ét interval á en halvtone. Udgør med en gentagelse af de 

fire nodeværdier princippet i dorisk toneart  
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Tiempo  Takt, (grund)rytme. Angiver musikkens takt og hastighed og 

   er den basale ramme, som musikere, sangere og dansere må 

forholde sig til og arbejde inden for m.h.p. at skabe / udføre 

smukke, velfungerende arrangementer  

Tientos Egtl. stille, rolig, langsom. Oprindelig et kort orgelpreludium 

  spillet mellem messens enkelte elementer. Senere overført til  

guitaren som en slags indledning til et efterfølgende musik- 

forløb. I starten af 1900-tallet udviklet som selvstændig stil-

art af tango-familien, men langsommere og med en mere 

højtidelig  stemning. I Cádiz kaldtes den tangos tientos, 

senere brugtes kun den karakteriserende betegnelse tientos. 

Compas er en ”tilbageholdt”, nærmest tøvende 4/4 takt med 

betoningerne  på 1 2 og 3 4. Verset består af 3 eller 4 otte-

stavelses verselinjer, ofte efterfulgt af et omkvæd med et 

tilsvarende metrum. Musikken spilles enten por arriba eller 

por en medio. Såvel sangen som dansen er stemnings- og 

følelsesladet med jondo karakter af soleá og afsluttes i reglen 

med en alivio por tangos. Dansen er formodentlig skabt af 

danseren Joaquín el Feo og er højtidelig med fine, drama-

tiske nuancer og markeringer. Kaldes også tangos lentos  

Tieso  Stiv, strunk, spændt, stram 

Tilo  Lindetræ. Træsort sjældnere brugt til guitarens dæk 

Tinaja  Lerkrukke der bruges som percussion-instrument inden for  

både den folkelige musik og den moderne flamenco 

Tintan Folkedans fra det nordlige Aragonien med stærk påvirkning 

fra franske danse 

Tiorba  Teorbe, gammelt musikinstrument i stil med laúd’en, men  

ældre 

Tiple  Lille guitar med lyse, diskante toner. Kaldes også discante  

Tira  Rem, bånd 

Tira II  Bånd / ribbe i guitarens klangkasse 

Tira bordada Hulsyede blonder / blondebånd (broderi anglaise) 

Tirando Guitarteknik: løst / åbent anslag modsat apoyando. I stedet 

for at hvile på næste streng efter anslaget slutter fingrenes 

bevægelse frit i luften 

Tirantas  Seler, brede skulderstropper 

Tirilla  Halslukning, skjortekrave uden flipper som på bondeskjorter 

Tiro I  Skala 

Tiro II  Egtl. afstand, forskydning. Betegnelse for båndene på  

guitarens gribebræt, forstået som intervallet mellem metal- 

båndene - altså ikke selve metalbåndene 

Titubear  At slingre, svaje, være svag og ubeslutsom 

Titubeo  Slingren, svajen, svaghed, ubeslutsomhed 

Tobillo I  Ankel 

Tobillo II  Kort kjole 

Toca  Hue, hovedbeklædning 

Tocabilidad  Guitarstrengenes svingninger og ”spilbarhed” 

Tocado  Hovedpynt i form af en hue, hat eller håropsætning med 

   bånd, fjer eller blomsterpynt 

Tocador  Stemmenøgle 
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Tocaor  Andalusisk for tocador: musiker. Konkret: flamenco-guitarist 

Tocar por fiesta At spille bulerías 

Tonadilla Diminutiv af tonada. En type enkel solo-sang, som i sidste 

halvdel  af 1700-tallet udviklede sig til en kort, satirisk 

musical-genre. Opstod som sangstil ved hoffets opførelser af 

små skuespil. Dialogen for flere roller blev ofte skrevet på 

tonadilla-formen og kunne udvikle sig til en selvstændig 

genre med en varighed på op til 10-20 minutter. Personer og 

temaer stammede fra dagliglivet med elementer fra populære 

folkesange og danse. Spillede en stor rolle i den spanske 

musikdrama genre zarzuela 

Tonalidad  Tonalitet. En tonerækkes samhørighed med fast grundtone 

   (tonika), som den udgår fra og oftest vender tilbage til 

Tonás Andalusisk for tonadas. En af de ældste og basale grupper af 

flamencoens stilarter med oprindelse i romances. Omtales af 

forfatteren Serafín Estébanez Calderón i hans værk ”Escenas 

andaluzas” ca. 1840. Deres åndelige og tekstmæssige temaer 

er sigøjnerne som det forfulgte folk, der lider under livets 

grumhed og specielt fængslets pinsler. Tilhører kernestil-

arterne fra “den primitive periode og synges a palo seco. 

Omfatter carceleras, martinetes, saetas, nanas og deblas 

Tónica  Tonika. Udgangs- eller  grundtonen i enhver toneart. Den 

treklang der opbygges på grundtonen 

Tono  Tone, toneart 

Tope  Svangindlæg i sko 

Tópico Egtl. lokal, hverdagsagtig. Oftest i betydningen triviel, for-

tærsket, stereotyp 

Toque  Guitarspillet. Er det element i flamencoen, der mest har ladet  

sig påvirke af og fusioneret med andre musikformer / instru-

 menter. Den klassiske musiks normer for harmonik og 

struktur gælder ikke i flamencoen, som opererer med andre 

skalaer og rytmestrukturer. Se også: Guitarra 

Toque compás Guitarspil med fast rytme 

Toque libre  Frirytmisk guitarspil 

Toque por abajo Se: Pulgar II 

Toques  Guitarstykker 

Torera  Stramtsiddende knapløs bluse 

Torero  Egtl. tyrefægter. Andalusisk folkedans 

Tornilleo  Danseteknik: drejning 

El toro Tyren. Navn på en populær dans kendt i midten og slut-

ningen af  1800-tallet, en humoristisk efterligning af en 

tyrefægtning 

Torsión  Drejning, snoning, vriden Karakteristisk og hyppig bevæ- 

   gelse i flamenco-dansen.. Består af en drejning med taljen 

som omdrejningspunkt og hoved, arme og ben i modsat-

rettede positioner, så bevægelsen udføres i balance, præcist 

og æstetisk. Også om håndleddenes drejning 

Torrotron  Lydmalende ord: en slags trallen 

Torrotronear At tralle  

Trabilla  Strop, spændetamp på f.eks. bukser eller støvler 
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Trágala  Spottesang   

Traje  Dragt 

Traje campero Bondedragt. Dragt bestående af grå eller brune halv- eller 

   eller hellange bukser - almindeligvis af lærred, sjældnere 

   fløjl - skjorte uden flipper og kort jakke med krave og opslag 

i kontrastfarve, hertil støvler eller evt. lærredssko. Til fest-

ligere brug i sort, vævet stof, hertil skjorte med kalvekrøs og 

jakken med revers og opslag i velour 

Traje corto  Herredragt  bestående af lange, stramme bukser, skjorte,  

kort vest og jakke samt kort- eller langskaftede støvler 

Traje de amazona (Ride)dragt til kvinder bestående af skjorte med blonde-

besætning, kort jakke og knælang nederdel, der kun samles 

med en enkelt knap foroven og er åben fortil. Hertil støvler 

eller kraftige sko og lædergamacher samt sombrero calañes 

over et tørklæde 

Traje de faralaes Flæsedragt. Se: Traje de flamenca 

Traje de flamenca Egtl. sigøjnerkjole. Den traditionelle, andalusiske flæsedragt.  

Kaldes også bata de volantes, traje de faralaes eller traje de 

gitana 

Traje de gitana Se: Traje de flamenca 

Traje de luz  Lys-dragt. Tyrefægterens sølv- eller guldbroderede dragt 

Transportar  Transponere. Guitarteknik især ved sangledsagelse: at om- 

stemme guitarens 1., 2. og 3. streng eller ændre tonearten 

v.hj.a. en capo dastro 

Traste  Bånd på guitarens gribebræt. Ofte lavet af alpakametal 

Trastiera  Se: Diapasón 

Traya  Sigøjnersprog: kæde 

Trémolo  Guitarteknik hvor tommelfingeren anslår en af basstrengene 

  og hvor dernæst to, tre eller fire fingre anslår en melodi- 

streng. "Fingerspil" på én og samme melodistreng. Den 

traditionelle flamenco-tremolo spilles i quintuplet, d.v.s. et 

femdelt anslag 

Trena  Sigøjnersprog: fængsel 

Trenzado  Egtl. flettet. Danseteknik hvor danseren i en fremadgående -  

  i folkedansene lidt hoppende - bevægelse krydser fødderne 

  ind foran hinanden. Delvist det samme som lazos 

Trepa  (Kante)bånd 

Tresillo  Guitarteknik: triol, triplet. Rasgueo spillet med alle 3 fingre  

Tríada  Triol, treklang 

Triángulo  Triangel. Bruges i folkemusiktraditionen 

El triángulo  Trekanten. "Den gyldne trekant" mellem Cádiz, Sevilla og  

  Morón de la Frontera. Kaldes også "flamencoens vugge" 

Trilleras  Sange der synges under høst- og tærskearbejdet. Af gruppen 

 cantes camperos og med temaer fra dagliglivet og arbejdet 

Trino  Trille. Hurtig rækkefølge og gentagelse af to noder af samme 

Værdi med en hel eller en halv tones mellemrum 

Triple I  Guitarens tre tynde, lyse strenge. 1., 2. og 3. streng med 

  tonerne E, H og G 

Triple II  Lille guitar med en højere stemning i diskanttoner 

Triplete  Tripeltakt, tredelt taktart 
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Triscar los dedos At knipse med fingrene 

Triste  Sørgelig / vemodig sang 

Trístico  Verseform med et metrum på 3 otte-stavelses verselinjer,  

som hver indeholder 3 hovedtryk og med rim på 1. og 3. 

linje. Den mest udbredte form i  f.eks. soleá og bulerías. Der 

findes desuden en trístico med kun 2 hovedtryk. Denne form 

bruges ofte som remate i soleá, bulerías og alegrías  

Tronío   Egtl. drøn, skrald. Betegnelse for personer som i overmål 

   besidder særlige kvaliteter som f.eks. skønhed, temperament 

   eller fortolkningsmæssige talenter på højt kunstnerisk niveau 

Trova  Trubadur-vise, ballade, fortællende sang 

Trovero  Trubadur 

Truco  Tricks, simulering, kneb 

Tumba  En andalusisk dans 

Tuna  Egtl. landstygerliv, bohemeliv. Se: estudiante de la tuna 

Túnica  Kofte, kjortel 

Txalaparta  Baskisk tromme der i reglen spilles af to personer, som står  

over for hinanden med trommen imellem sig 

Txibote  Baskisk fløjte, længere og dybere i klangen end txistu. 

   Spilles på normal vis med begge hænder 

Txistu  Baskisk enhåndsfløjte med oprindelse i middelalderen og 

stemt i lav terts. Spilles med venstre hånd, mens højre hånd 

spiller danbolinek, en slags stortromme 

Tzorzico  Se: Zortzigo 

 

Ulicha  Sigøjnersprog: gade, vej 

Uña  Negl. Flamenco-guitarens strenge anslås ikke af et plektrum, 

   men af neglene. Guitaristens negle fungerer som plektrum, 

og derfor skal højre hånds negle være tilstrækkeligt lange og 

af en sådan facon og styrke, at de anslår strengene præcist 

uden at hænge fast. Venstre hånds negle er klippet korte for 

at fingrene kan tage præcise greb på gribebrættet 

Undebé  Sigøjnersprog: Gud 

 

Vacío  Egtl. tom. Danseteknik: benløft efter trinanslag, hvor foden 

  slutter (brat) i den ”tomme luft” 

Vacó  Sigøjnersprog: ængstelig, længselsfuld (mand) 

Vaivén  Egtl. svingning, vuggen. Bevægelse i dansen, en bølgende 

eller svingende bevægelse frem og tilbage eller fra side til 

side, gerne understreget og forstærket med brug af skørtet 

Valencianas  Folkedans fra Valencia-regionen 

Valiente Stærk, kraftig, energisk. Passage i sangen hen imod slut-

ningen, hvor de(t) sidste vers får større styrke og fremdrift 

og som kræver al sangerens dygtighed og kraft 

Valona Stor nedfaldende krave 

Valor Nodeværdi 

Vámonos  Videre! Råb fra danseren til guitaristen som tegn til at lade 

  dansens desplante fungere som overgang mellem f.eks.  

alegrías og bulerías og altså få musikken til at følge forløbet. 

Modsat ¡Ahí queda! (stop) 
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Vaquí  Sigøjnersprog: ængstelig, længselsfuld (kvinde) 

Varandía  Sigøjnersprog: ryg 

Vardá  Sigøjnersprog: ord 

Vareta  Ribber / bånd under dækket af guitarens klangkasse 

Varetaje  Beribning. Stabiliserende og forstærkende støtteribber på  

guitarens inderside, f.eks. under dækket 

Variación  Variation. Gentagelse af / ændring i et musikforløbs tema. I 

   flamenco bruges i stedet termen falseta, se dette 

Varidades flamencas Flamenco-varieté. Det samme som opera flamenca, se dette 

Varidí  Sigøjnersprog: (tag)terasse 

Varilla  Se: Varetaje 

Vea  Sigøjnersprog: (køkken)have 

Vear  Sigøjnersprog: at bekendtgøre, erklære 

Vedelar  Sigøjnersprog: at omfatte, at løfte, hæve 

Velar  Sigøjnersprog: at (af)skære 

Vellido  Sigøjnersprog: velour 

Vellosa  Sigøjnersprog: tæppe 

Velocidad  Hastighed, tempo 

Velorio  Af velón: olielampe. Festlig sammenkomst i landsbyerne 

Ven  Sigøjnersprog: vinter 

Venar  Sigøjnersprog: at sælge, spendere, bortøde 

Verbiricha Sigøjnersprog: giftslange, hugorm. Også i overført betyd-

ning: en giftig person 

Verdiales  Livlig folklore-stilartaf fandango-familien fra landsbyen af  

samme navn i bjergene i Málaga-regionen. Verset består af 

5 otte-stavelses verselinjer og akkompagneres af guitar, 

violin,tamburin, cymbaler og kastagnetter eller andre rytme- 

instrumenter, tidligere også af vihuela. Dansen er en pardans 

og består af 3 ture sammen med sangversene. Mellem de  

enkelte vers / ture er der en paseíllo (”promenade”) med små 

hop. Spilles og danses især den 28. december ved festlig- 

hederne på Día de Los Santos Inocentes (festen for de uskyl-

dige børn). Som flamenco-stilart spilles musikken por arriba 

Veró  Sigøjnersprog: kurv, lergryde 

Verolé Sigøjnersprog: kurvemager, specielt af de lange smalle kurve 

der bæres af en hest 

Verso  Verselinje 

Vestido  Kjole, dragt 

Vestido a la gabacha Særlig type kvindedragt fra Huelva-provinsen, som bruges til 

pilgrimsfærden for la Virgen de la Peña. Dragten er overdå-

dig og består af kostbare materialer som velour, fint lærred, 

hovedpynt af blonder og silkebånd, fjerprydet hat og en 

guldbroche med opaler 

Vestido de piconera Egtl. trækulssælger-dragt. Kvindedragt fra Cádiz-egnen be-

stående af en jævn, farvet nederdel, hvid bluse og et enkelt, 

sort forklæde, desuden et hårnet med små kvaste. Opkaldt 

efter en lokal heltinde fra krigen mod franskmændene i 1810 

Lola “la Piconera” 

Vestimenta flamenca Flamenco-dragt,  -kostume. Vor tids typiske flamencodragt 

  har for kvindernes vedkommende sin oprindelse i blandingen 
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af sigøjnernes  klædeskik med skørter, farver og prikker, 

andalusiske flæser og frynser samt modestrømninger fra om-

kring 1890’erne frem til 1915. For mændenes vedkommende 

ses ligeledes en blanding af hverdagstøj med tydelige ele-

menter /  tilbehør fra traje campero og traje corto. Dragterne 

har gennem tiden ændret sig sammen med den almindelige 

mode, både hvad angår, længder og snit 

Vestuario  Klædedragt, kostume  

Veta  Åre i træ 

Vidalitas  Flamenkiseret stilart i 4/4 rytme fra Argentina, tilhørende 

  gruppen cantes de ída y vuelta. Verseformen består af 4 otte- 

stavelses verselinjer. Sangen har en trist stemning, alminde- 

  ligvis med tekster om kærlighedssorger og skuffelser 

Vihuela  Tidlig type guitar-lut, mindre end nutidens instrument og  

oprindeligt kun med 5 strenge. I løbet af 1500-tallet ændrede 

den udseende og blev kendt og udbredt under navnet gui-

tarra, d.v.s. guitaren som først helt op i 1700-tallet fik tilføjet 

den 6. streng 

Vijilé  Sigøjnersprog: bøddelmedhjælper 

Villancicos Af villano: folkelig. Oprindeligt folkelige sange, nu beteg-

nelse for glade og livlige julesange med religiøse temaer og 

uden fast metrisk form. Sigøjnerne synger dem som regel i 

bulerías compás, mens ikke-sigøjnere har brugt allerede 

kendte, folkelige visemelodier og rytmer. Teksterne er glade 

og ofte med naive og hverdagsagtige beskrivelser af den 

hellige familie: Jomfru Maria som kærlig mor, af Jesus som 

både barn og verdens frelser og i ny og næ om Josef 

Villanescas  Bondeviser og –danse 

Visaba  Sigøjnersprog: skyld, fejl 

Vistoso  Skøn, smuk, prægtig. Bruges om den dans som udføres med 

Smukke, naturlige og harmoniske bevægelser, der tiltrækker 

sig (den positive) opmærksomhed 

El vito  Spansk folkesang og –dans i 3/8 takt fra 1800-tallet 

Volada  Danseteknik: trinfigur med spring fra escuela bolera 

Volante  Flæse 

Volante plisado Rüsch. Rynket eller plisseret (blonde)bånd 

Voleo  Danseteknik: et højt løft med benet efter trinanslag  

Voltañar  Sigøjnersprog: at vende tilbage 

Voltisarar  Sigøjnersprog: offentliggøre, udbrede, bekendtgøre 

Voluta  Volut, snirkeludskæring, f.eks. afslutningen på guitarens 

   hoved 

Voz  Stemme. Menneskets eget og iboende ”instrument”, som i 

flamencoen giver udtryk for alle livets følelser, stemninger 

 og erfaringer, fra den umiddelbare glæde og kærlighed til 

den dybeste sorg, fortvivlelse og smerte. Æstetikken for 

flamenco-stemmen angår ikke skønhed og velklang, men 

derimod karakteren og evnen til at kanalisere især de mange 

”sorte toner”  

Voz afillá  Hæs, ru og kraftig stemmetype, opkaldt efter sangeren El  

Fillo og typisk for sigøjnersangere. Er med dens ru og stærke  
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karakter, dens evne til at modulere og vibrere er den mest 

velegnede og anerkendte til flamencoens jondo stilarter. 

Kaldes også voz rajá 

Voz chillona  Grel, skrigende stemme, anstrengt og disharmonisk 

Voz cruda  Rå stemme. Stemme uden kraft eller harmonisk kvalitet 

Voz de falsete Falset. Høj, lys stemmetype som fejlagtigt bruges, når 

sangeren ikke har naturlige evner for sangen. Frembringes  

i de øverste stemmebånd på strubehovedet. Hører grund- 

læggende ikke hjemme i flamencoen, skønt en del sangere 

fra starten og midten af 1900-tallet brugte falset i passager af 

jondo stilarter som kontrast-effekt. Falset høres stadig i for-

tolkninger af cantes de Levante og cantes de ída y vuelta 

Voz de pecho Stemme fra brystet. Se: Voz gitana 

Voz fácil  Se: Voz natural 

Voz festera  Fest-stemme. Stemmetype der er velegnet til de lette og mere 

   festprægede, kraftbetonede stilarter 

Voz flamenca Se: Voz redonda 

Voz gitana  Sigøjnerstemme. Hæs stemmetype der ligger tæt op ad voz 

   afillá, men er mindre rå og ru. Kaldes også voz de pecho  

Voz laína  Fin, ”spids” stemme 

Voz lisa  Jævn / ”glat” stemmetype som mangler tempo og kvaliteten i 

melismerne. Kendetegner ofte sangere med stor volumen, 

men til gengæld mangel på nuacering i sangen 

Voz limpia  Ren og klar stemme, dog uden stor fylde eller kraft 

Voz nasal Nasal stemme. Se: Meter la nariz 

Voz natural Ren, naturlig, uskolet stemme som minder om voz redonda, 

men er lettere. Hæs stemmetype, der dog ikke er så rå som 

voz afillá. Som navnet antyder er det en stemmetype, der 

ligger tæt op ad den naturlige tale uden brug af særlige 

effekter i fortolkningen af sangen. Høres især hos kvinder  

og “hvide” sangere. Kaldes også voz fácil 

Voz pastosa  Fyldig og behagelig stemmetype 

Voz rajá  Se: Voz afillá 

Voz redonda Egtl. rund stemme. Fyldig og klar flamenco-stemme, som 

   findes hos både sigøjnere og “hvide” sangere. Kaldes også 

   voz flamenca 

Vuelta I  Opslag, ombuk, f.eks. på bukseben 

Vuelta II  Danseteknik: drejning eller drejende bevægelse på stedet 

Vuelta cigüeña Storke-vuelta. Udføres ved et afsæt med den ene fodbalde og 

efterfølgende drejning med højt løftet knæ og tåspidsen pe-

gende ned i gulvet. Bruges kun af mænd, da bevægelsen for 

det første er vanskelig med en lang kjole og for det andet 

ikke ses under kjolen  

Vuelta de pecho Egtl. drejning med brystet, d.v.s. stærkt foroverbøjet vuelta 

Vuelta de rodillas Drejning på knæ, kun for mandlige dansere. Drejningen 

   indledes med det ene knæ i gulvet og det andet ben bøjet 

   med forfoden på gulvet. Efter afsæt med forfoden fortsættes 

drejning på knæet, mens det andet ben føres ned og drej-

ningen herefter afsluttes på bege knæ. Armenes postion er 
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vigtig m.h.p. at forstærke og fuldende den drejende bevæ-

gelse og holde balancen i den den komplette vuelta  

Vuelta de tacón Vuelta hvor drejningen foregår på støvlehælen efter et afsæt 

  med den modsatte fod. Bruges oftest af mænd, da finessen 

ikke ses under kvindernes lange kjoler 

Vuelta de tornillo Se: Vuelta cigüeña 

Vuelta por delante Forlæns vuelta, d.v.s. drejning venstre om. Se også: vuelta 

simple 

Vuelta por detrás Baglæns vuelta, d.v.s. drejning højre om, som indledes med  

sædvanlig fod- og armposition, men afsluttes modsat 

Vuelta quebrada Egtl. knækket / bøjet vuelta. En drejning der udføres ved et 

 maksimalt ”knæk” / bøjning i taljen 

Vuelta simple Enkel drejning. Den mest almindelige, som indledes med at 

 højre fod krydses ind foran venstre fod og placeres parallelt  

med denne. Højre arm føres tilsvarende ind foran kroppen og 

medvirker til at ”trække” danseren rundt om sin egen akse. 

Danseren drejer på stedet efterfølgende 360 grader på begge 

fødder helt oppe på fodbalderne. Armene skifter position  

undervejs, så højre arm igen slutter i  løftet positur 

Vueltas encadenadas En serie sammenhængende drejninger 

Vuelto  Opslag, ombuk. Pantalón de vuelto er typiske rytterbukser, 

  der ses i forbindelse med de store, folkelige byfester 

Vuque  Sigøjnersprog: (af)slutning 

 

Xión  Sigøjnersprog: ja 

Xirimita  Se: Dulzaina 

Xiscla  Sigøjnersprog: (dør)slå 

Xisee  Sigøjnersprog: låsecylinder 

Xuquel  Sigøjnersprog: hund 

 

Yacamí  Sigøjnersprog: mandel 

Yacunó  Sigøjnersprog: sommer  

Yamadurí  Sigøjnersprog: jordbærtræ 

Yaque  Sigøjnersprog: ild, lys, køkkenild 

Yaquebar  Sigøjnersprog: kvarts, flintesten 

Yaspardí  Sigøjnersprog: madding, lokkemad 

Yejalá  Sigøjnersprog: ejerske, indehaverske 

Yeli  Sigøjnisk bryllupssang, opkaldt efter omkvædets tekst. 

  En variation af alboreá 

Yequé/í  Sigøjnersprog: én 

Yerí/ú  Sigøjnersprog: hunulv/hanulv 

Yeques  Sigøjnersprog: nogle 

Yerrumbró  Sigøjnersprog: fragtmand 

Yes  Sigøjnersprog: en 

Yesanó  Sigøjnerpsrog: gris, svin 

Yescaliché  Sigøjnersprog: trappe, trappetrin 

Yescotria  Sigøjnersprog: senere 

Yesdeque  Sigøjnersprog: elleve 

Yesdra  Sigøjnersprog: venstre 

Yeslú  Sigøjnersprog: (brønd)karse 
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Yesqué  Sigøjnersprog: tallet en 

Yesquí  Sigøjnersprog: (ind)til 

Yestaró  Sigøjnersprog: (penge)kiste, skrin 

Yetrucajai  Sigøjnersprog: gadekryds, korsvej 

Ylo  Sigøjnersprog: menneskelig ånd 

Yorbo  Sigøjnersprog: poppeltræ 

Yuli  Sigøjnersprog: papir 

Yumerí  Sigøjnersprog: brød 

Yusmiar  Sigøjnersprog: at smede  

Yunque  Ambolt. Bruges ofte med slag fra en hammer som rytmisk 

  akkompagnement til martinetes 

Yusmital  Sigøjnersprog: beslag, hestesko 

Yusmitó  Sigøjnersprog: beslagsmed, hovsmed 

Yustiñí  Sigøjnersprog: skærf 

Yustiqué  Sigøjnersprog: lervæg, indhegning 

 

Zaché  Sigøjnersprog: lykkelig, glad, tilfreds 

Zagalejo  En slags underskørt 

Zahón  Benbeskyttere eller overtræsbukser af læder; bruges af 

   ryttere og jægere 

Zambomba  Rumlepotte. Bruges som rytmeinstrument inden for folklore-

  stilarterne - især i forbindelse med villancicos 

Zambra I Af arabisk zamir: musiker. Efterkommer af den arabiske 

dans zamra i 4/4 rytme som tangos og kendt allerede fra 

1500-tallet. Blev især tidligere danset meget blandt 

sigøjnerne på Sacromonte i Granada. Som dans kendetegnet 

ved at danseren følger guitaristen / musikken, ikke omvendt 

som det ellers sker i flamenco, at guitaristen følger danseren. 

Musikken spilles por en medio og por arriba.  

Zambra II  Betegnelse for nyere stilart med orkesterledsagelse. Modsat 

den arabiske zambra er det ikke en folkelig stilart, men en  

kunstmusik skabt af professionelle komponister og musikere 

med udgangspunkt i den traditionelle stilart. Udbredt og 

populariseret i 1940’erne og 50’erne 

Zambra III  Betegnelse for fester af arabisk oprindelse blandt Granadas 

sigøjnere. Arrangerede fester med vin, leben, musik- og 

danseoptræden for betalende gæster, enten hos sigøjnerne  

selv på Sacromonte eller arrangeret på pænere etablisse-

menter med sigøjnere som betalte optrædende. Især kendt fra 

rejsebeskrivelser i midten og slutningen af 1800-tallet, i dag 

ses de som turistshows i sigøjnerhulerne på Sacromonte. Vor 

tids zambras består dels i flamenco-optræden og opvisning i 

forskellige tangos de Granada typer el petaco, el merengazo,  

tango del camino etc. og dels en slutning  med en sammen-

smeltning af dansene alboreá, la cachucha og la mosca, som 

symboliserer 3 dele af den sigøjniske bryllupstradition. Ordet 

zambra betegner både selve festen / forestillingen og det 

sted, hvor den foregår 

Zanfoña  Drejelyre 
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Zangano  Egtl. drone (hanbi). Folkedans af fandangos-familien, en 

   variation af verdiales med rødder tilbage til middelalderens  

karnevalstradition. Danses af én mand og to kvinder og  

akkompagneres kun af håndklap 

Zaparrastrar At slæbe en lang kjole hen ad gulvet  

Zapateado I  Egtl. "dans med fodtøj". Gammel dans for kvinder eller par, 

kendt fra 1500-tallet som efterhånden er indgået i flamenco-

repertoiret. Medmange positioner og trinteknisk meget 

ekvilibristisk, med rytmiske kombinationer / lyde frembragt 

af hhv. forfoden, hele foden, hælene og tåspidsen. Sin 

flamenco-form fik dansen i midten af 1800-tallet, hvor den 

hyppigt blev udført uden akkompagnement, kun ledsaget 

rytmisk af klap og evt. stokkeslag i gulvet. Vor tids dans 

omfatter stadig solo trinstykker, der tillader danseren at 

brillere med fantasifulde trin uden hensyntagen til musikken. 

Oftest danset af mænd, evt. af kvinder i mande-kostume. 

Rytmen er en 6/8 eller 2/4 takt. Musikken rummer mange 

falsetas og rasgueados og spilles i reglen i C-dur. Synges 

ikke 

Zapateado II Fod- / trinarbejdet i dansen. Af zapatear: trampe / stampe i  

jorden med sko eller støvler, et af flamenco-dansens karak-

teriske træk. De grundlæggende trinteknikker / -forløb er: 

escobillas, plantas, planta y tacón, tembleque og redobles. 

Kaldes også taconeo 

Zapatear  At udføre dansens trin-passager. Kaldes også taconear 

Zapatos de baile Dansesko. Efterhånden som trinteknikken har udviklet sig i 

   retning af det mere krævende og raffinerede er skoene blevet 

   et vigtigt redskab for danseren: Skindet er solidt, sålen ekstra 

tyk, hælen er kraftig og specielt solidt fæstnet med en stål-

svang. For- og bag-flik er sømbeslået for at forstærke trin-

lyden, og skoene er forsynet med en rem eller elastik over 

vristen eller gammeldags typer bindebånd, m.h.p. at de skal 

sidde godt fast på foden 

Zapatos de tachuelas Sømbeslåede dansesko 

Zarabanda  Andalusisk folkedans 

Zarabandilla Dans som ofte udgør en del af  zambra-optræden blandt 

sigøjnerne på Sacomonte i Granada 

Zaracatán  Sigøjnersprog: skrædder 

Zaragüelles  Gammeldags type vide bukser med læg, brugt af bønderne i 

  Valencia- og Murcia-området. “Pludderbukser” 

Zarandela  Sigøjnersprog: underskørt 

Zarandillo Andalusisk folkesang og dans fra 1700-tallet med oprindelse 

i sarabanden. Rytmen veksler mellem 6/8 og 3/4. Kaldes 

også zarando. Ses ikke længere  

Zarandeo Egtl. rysten, sigtning. Danseteknik: betegnelse for en bevæ-

gelse med hofterne eller en hurtig  bevægelse fra side til side 

med skørtet, der efterligner rysten med en sigte 

Zarando Se: Zarandillo 
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Zarapia Sigøjnersprog, egtl. fnat, kløende hudsygdom. I overført 

betydning også ”den søde kløe”, d.v.s. en heftig længsel med 

seksuel karakter 

Zarcillos  Ørenringe 

Zardioquí Sigøjnersprog: charme, ynde, munterhed, et vindende væsen 

Zarracatiné Sigøjnersprog: kræmmeragtig 

Zarracatiñi Sigøjnersprog: kræmmer, småhandlende 

Zarrastrado  Se: Paso zarrastrado 

Zegel  Arabisk-spansk strofe / verseform 

Zarzuela  Operette-genre med rødder tilbage til begyndelsen af det 17. 

  århundrede og med sin blomstringstid i slutningen af 1800- 

tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Det spanske sidestykke  

til komisk opera og operette / vaudevile. Opkaldt efter skov- 

området og jagtslottet nord for Madrid, hvor der blev spillet  

komedie og musik, når det var dårligt jagtvejr. Med mange 

indlagte danseoptrin af stiliserede folkedanse (danza espa-

ñol), typisk tonadillas og sainetes, af og til udefra kommende 

danse og sjældnere danse skabt af fri fantasi eller afledt af 

eksotisk-konventionel tradition 

Zermanelar  Sigøjnersprog: at forbande, nedkalde forbandelser over én 

Zermaña  Sigøjnersprog: blasfemi, (guds)bespottelse 

Zermañar  Sigøjnersprog: at udtale sig blasfemisk, (guds)bespottende  

Zetalla  Sigøjnersprog: oliven 

Zimali  Sigøjnersprog: sandelig, så sandt, virkelig 

Zincaló /í  Sigøjnersprog: sigøjner(ske) 

Zingaro  Sigøjnersprog: sigøjner. Af tyrkisk zingar: rejsende 

Zipo  Afrikansk træsort, tidligere ofte anvendt  til guitarens bund  

og sider. Nu anset for 2. klasses materiale. Har desværre ikke 

kunnet verificeres med en dansk oversættelse 

Ziriardé  Sigøjnersprog: tynd, mager 

Ziro  Sigøjnersprog: hamp, hampelærred 

Zoniché  Sigøjnersprog: Stille! Tys! 

Zoque  Træklods på guitaren som holder halsen fast på bunden. 

   Kaldes også talón (hæl) 

Zoquetillo  Lille trekantet træklods der sættes som stabilisator og for- 

stærkning langs kanterne mellem siderne, dækket og bunden  

i guitarens klangkasse. Kaldes også escuadra 

Zorongo  Folkesang og -dans typisk akkompagneret af tamburiner, 

  violin / vihuela og guitar af uvis oprindelse. Udføres nu i en 

blanding af et langsomt tangos compás kombineret med en 

bulerías sekvens. Regnes i sin flamenkiserede form delvist til 

bulerías-gruppen. Opnåede stor popularitet i 1800- og starten 

af 1900-tallet, hvor den som mange andre folkelige stilarter 

indgik i teateropsætninger. Omtalt af flere forfattere i deres 

rejsebeskrivelser fra Spanien. Dansen rummer mange des- 

plantes, sammentrækninger og drejninger og blev hyppigt  

danset som et led i underholdningen i de såkaldte zambras på 

Sacromonte. Verset består af  4 ottestavelses verselinjer og et 

karakteristisk omkvæd, hvis ældste form lød ”Ay, zorongo, 

zorongo, zorongo”. Er især kendt fordi digteren Federico 
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García Lorca indsamlede de fleste af vor tids kendte tekster. 

Musikken spilles normalt por en medio eller por arriba, men 

kan også spilles i andre toner  

Zortzigo  Baskisk folkedans. Skrives også: tzorzico 

Zoy  Sigøjnersprog: seks 

Zujemia  Sigøjnersprog: blomst 

Zujimi  Sigøjnersprog: blomstrende 

Zumbi  Sigøjnersprog: (sy)nål 

Zumi  Sigøjnersprog: kraftig kødsuppe, bouillon 

Zurrido  (Stokke)slag 
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Forskellige typer af jaleos (tilråb) 

 

¡Agua!  Vand! Underforstået: Her går det hedt til! Udtales ofte: 

agui med lang slutvokal 

¡Alza / arsa / hassa! Godt! Egtl. stigning / forhøjelse / hausse, d.v.s. noget stort  

eller ophøjet 

¡Anda!  Kom så! 

¡Arriba la bola! Egtl. "Op med bolden", et udtryk fra basketball. Her i  

betydningen: En aflevering lige i plet! 

¡Arte!  Stor kunst! 

¡Arte caliente! Egtl. hed / varm kunst! Alment anerkendende udtryk  

¡Así me gusta! Sådan kan jeg lide det! 

¡Así se baila! Sådan skal man danse! 

¡Así se canta! Sådan skal man synge! 

¡Así se toca!  Sådan skal man spille! 

¡Azúcar!  Sukker – d.v.s noget godt og dejligt. Bruges på linje med 

¡Agua! som et anerkendende udtryk i almindelighed 

¡Azuquiqui!  Omskrivning af ordet azúcar, bruges på samme måde som 

   dette 

¡Baile bueno! God dans! 

¡Bien!  Godt! 

¡Bonito!  Godt / smukt! 

¡Chuchu! Egtl. fut-fut. Lydmalende ord for et tog eller lokomotiv. I 

betydningen Fart på! Kul på! eller Der ud af! 

¡Cante bueno! God sang! 

¡Como tú lo sabes! Som kun du kan det! 

¡Dale que dale! Giv den alt! 

¡De verdad!  Så sandt! Et tilråb til den sanger, der formår at forene det 

   essentielle i sangen med spontaneitet, øjeblikkets inspiration 

   og oprigtighed  i udtryk / fortolkning 

¡Échale carbón! Egtl. Smid kul på! Opmuntring til sangeren som optakt til en 

fordybende passage, hvor han skal føle sig varm og komme 

ud med sit fulde udtryk i fortolkningen 

¡Échale valor! Fat mod! Tilråb til sangeren forud for en særligt vanskelig 

passage i fortolkningen 

¡Eso es!  Sådan! 

¡Eso quiero!  Det kan jeg lide! 

¡Chiquilla(o)! Unge kvinde / mand. Anerkendende 

¡Guapa(o)!  Smuk, flot kvinde / mand 

¡Guitarra bonita! Smukt guitarspil! 

¡Leña!  Mere brænde på! 

¡Óle!  Begejstret udråb, formodentlig med oprindelse i det arabiske 

   råb "hala / wala" (for Guds skyld) eller navnet Allah 

¡Oye!  Lyt nu! 

¡Ozú!  Lydlig omskrivning af navnet Jesus 

¡Mira, mira!  Se lige her 

¡Muy bien dicho! Godt sagt! Til sangeren om sangen 

¡Pisa fuerte!  Træd til / tramp hårdt 

¡Rasca!  Det kradser!  

¡Qué gracia!  Hvor graciøst / elegant (til kvinde) 
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¡Sa, sa, sa!  Godt! Uden egentlig betydning,  en anerkendende lyd 

¡Salero!  Hvor elegant / charmerende (til mand) 

¡Señora!  Egtl. Frue. Anerkendende til en danserinde 

¡Si señor!  Yes sir! Sådan skal det være! 

¡Tela marinera! Stærke sager / stort! Egtl. sejldug – og meget af det. Udtryk 

   der viser en beundring for noget stærkt og  kraftbetonet 

¡Toma!  Tag den! 

¡Toma que toma! Forstærkning af Tag den! 

¡Turu-turái!  Lydmalende ord uden egentlig mening, udtryk for glæde og 

 sprudlende energi 

¡Tururú! Egtl. Slang for vrøvl eller pjat: Fest og farver 

¡Valiente!  Sikke en kraft! 

¡Valientemente! Stærkt! 

¡Vamonos!  Lad os komme der ud af! 

¡Vamos a verlo! Lad os nu se! Opfordring til de(n) optrædende om at vise al 

den personlige, kunstneriske nerve og kvalitet 

¡Vamos allá!  Bare derudaf! 

¡Vamo' ya!  Lad os så komme i gang! 

¡Venga!  Kom så! 

¡Viva el arte! Leve kunsten! 
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Compás-skema 

 

Stilart Betoning Notation Akkorder Hastighed 

Alegrías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3/4 A, E7, D 3 

Soleares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3/4 E, F, C 1 - 2 

Seguiríyas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  3/4 A, Bb, C 2 

Bulerías 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  3/4 A, Bb, C 4 

Guajíras 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  3/4 A, E7, D 3 

Peteneras 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  3/4 A, E, G, F 3 

Fandanguillos 1 2 3 4 5 6  3/4 E7, A, G, F# 3 

Sevillanas 1 2 3 4 5 6 3/4  3-4 

Colombianas 1 2 + 3 4 4/4 E7, A, D 3 

Farruca 1 2 3 4 4/4 E7, A, D 2 

Garrotín 1 2 3 4 4/4 D7, G, C 2 

Rumbas 1 2 + 3 4 4/4 E, H7, A 3 - 4 

Tangos 1 2 3 4 4/4 A, Bb, C 3 - 4 

Tarantos 1 2 3 4 4/4 F#, G, H, A 2 - 3 

Tientos 1 2 + 3 4  4/4 A, Bb, C 3 

Tanguillos 4 + 1 2 + 3 4/4 A, E7, D 4 

Zapateado 4 + 1 2 3 4/4 C, G7, F 3 - 4 

Fandangos naturales 1 2 3 fri E, A 1 - 2 

Malagueñas 1 2 3 fri eller 3/4 E, A, D# 3 

Verdiales 1 2 3 3/4 E, F, G, F#  3 

Rondeñas 1 2 3 fri eller 3/4  3 

Granaínas 1 2 3 fri H, C, E, D7 3 

Tarantas 1 2 3 4 fri F#, G, H, A 3 

 

Flamencoens stilarter inddeles overordnet i følgende grupper i henhold til compás: 

 

Basis-former med 12 slag: 

Soleares og afledte former, seguiríyas og afledte former, cantiñas / alegrías og afledte 

former samt bulerías. 

 

Fandangos-familien i 3/4 eller 6/8 rytme: 

Fandanguillos, sevillanas, malagueñas, verdiales, rondeñas. - Nogle af fandango-

familiens stilarter findes også i frirytmiske former. 

 

Stilarter i 2/4 eller 4/4 rytme: 

Tangos flamencos, tarantos, zambra, zapateado, tientos. 

 

Frirytmiske stilarter: 

Fandangos naturales, tarantas, mineras, murcianas, rondeñas, granaínas, media granaína, 

malagueñas, saetas. 
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Stilarter med oprindelse i anden spansk folklore eller sydamerikanske musikformer: 

Peteneras, farruca, garrotín, tanguillos, rumbas flamencas, guajíras, colombianas samt 

en lang række af andre mere eller mindre flamenkiserede former. 

 

Man kan også inddele stilarterne i andre grupper efter deres oprindelse i hhv. basale 

flamenco-former og flamenkisede former, d.v.s. stilarter fra folklore-traditionen som har 

overtaget visse af flamencoens karakteristika og er indgået i flamenco-repertoiret. 

 

Basis-formerne er: Romances, tonás-gruppen med martinetes, carceleras og deblas, 

seguiríyas-gruppen med seguiríyas, livianas, cabales og serranas, soleá-gruppen med 

soleares, cañas, polos og bulerías, tangos-gruppen med tangos, tientos og marianas samt 

cantiñas-gruppen med alegrías, mirabrás, romeras og caracoles. 

 

Stilarter tilhørende fandangos-familien: Fandangos de Huelva samt en lang række andre 

lokale fandango-typer og fandangos grandes / fandangos naturales. 

 

Stilarter fra Málaga-regionen: Malagueñas, rondeñas, verdiales og jaberas. 

 

Stilarter fra Levanten (det østligste Andalusien): Granaínas, mineras, tarantas, tarantos, 

cartageneras og murcianas. 

 

Stilarter med folkelig andalusisk oprindelse: Sevillanas, saetas, bamberas og villancicos. 

 

Stilarter med andre spanske folkelige oprindelser: Farruca, garrotín, tanguillos og 

zambra. 

 

De ida y vuelta-stilarter som forbindes med sydamerikanske musikformer: Guajíras, 

colombianas, milongas, vidalitas og ikke mindst rumbas. 
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Compás og kombinationer 

Flamenco’ens 12-slags compás er de umiddelbart sværest tilgængelige for ikke-

flamencos, fordi de er så anderledes end vore andre vesteuropæiske rytmer. Forståelsen  

og og brugen af dem kan indlæres på mange forskellige måder. 

 

Eksempler på 12-slags compás med betoninger (<) til angivelse af rytmen 

Betoningerne angiver grundrytmen. Undervejs i musikken kan betoningerne ændres,  

så der opstår andre rytmemønstre, lige som der også bruges halve compás. 

 

Soleares / alegrías 
 

             <          <         <         <         < 

            
 1    2    3    4   5    6    7   8    9  10  11  12 

 

 

Seguiríyas 
 

  <         <         <               <               < 

             
 1    2    3    4   5   6    7    8   9    10  11  12 

 
Bulerías 

 

 <                <               <         <         < 

            
12   1   2    3   4    5    6    7    8    9   10  11  

 

Her flyttes betoningen, så compás’et får en mere liftet karakter 

 

 <                <               <               < 

            
12   1   2    3   4    5    6    7    8    9   10  11 

 

En typisk ændring i bulerías-compás er en valse-agtig ¾-rytme 

 

 

Alle 12-slags compás kan udledes af de samme 12 slags betoninger, hvis compas’et 

startes forskellige steder 

 

 

Soleares / alegrías  Bulerías 
 

             <               <         <           <         <                 <               <         <         <          < 

                           
 1    2    3    4   5    6    7   8    9   10  11  12     1   2     3    4   5    6    7    8   9   10  11  12 

 

                                         Seguiríyas 
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Stamtræ over flamenco-sangenes stilarter 
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Curriculum vitae: Susanne Sara Nyegaard 

Født 1953. 

1977: Uddannelse som bibliotekar med afgang fra Danmarks Biblioteksskole, 

København. 

1967-1977: Årlige ferierejser og familiebesøg i landsbyerneVélez-Málaga og Estepona 

nær Málaga i Andalusien, hvor mødet med flamenco-sangen og hele flamenco-kulturen 

blev et vendepunkt. 

1978: Påbegyndt undervisning i flamenco-dans på aftenskole samt selvstudier i 

flamenco-poesi, -musik og -kultur. 

1980-1982: Undervisning hos herboende spaniere og hos gæsteoptrædende spanske 

dansere. 

1983: Voksenpædagogisk grundkursus. 

1983-1998: Årlige studierejser til hhv. internationale kurser og privat-undervisning i 

Sydfrankrig og Andalusien, her fortrinsvis i byerne Córdoba, Sevilla og Vejer de la 

Frontera samt deltagelse i en lang række workshops med spanske gæstelærere i 

København.  

Af lærere kan nævnes: Carmen Gómez "La Joselito", Pedro Gómez, Concha Calero, 

Luisa Serrano, Rocío Loreto, Isabel Soler, Corinne Ortiz "La Morita", Teresa Vazquez 

"La Debla", Maria Eliezer "La Truco", Belén Fernández, Macarena Gabas Blasjerez 

"Macarena Albéniz", Carmen Segura, Antonio Ríos Fernández "El Pipa" og Yolanda 

Lorenzo. 

1999-2008: Undervisning i flamenco-sang, kor og sammenspil på aftenskole og hos 

spanske gæstelærere: Pepita Rohde, Thierry Boisdon, Poul Jacek Knudsen, Gustav Rey 

Henningsen, Manuel Andrades, Olayo Jiménez,  Jaime Heredia ”El Parrón” og Rafael 

Jiménez ”Falo”. 

 

Initiativtager til danseundervisningen og underviser i flamenco-dans på Den Rytmiske 

Aftenskole 1985-87. Foredrag og workshops på skoler, gymnasier, højskoler, musik-

foreninger og lignende. 

Engagementer såvel i Danmark som Sverige og Norge med forskellige grupper, 

bestående af både danske og spanske kunstnere, bl. a. "Los Tarantos" og "Sacromonte" 

samt med den franske zigeunergruppe "Gitanyas". 

Gennem årenene medvirket både som danser og som flamenco-kender i en række 

teaterforestillinger, tv-shows og andre tv-programmer. 

1987-1992 engagementer med min egen duo "Camino Flamenco" 

Fra 1993 engagementer med min egen trup "Flamenco Vivo". 

Efteråret 1995 underviser i flamenco-dans på "Skolen for Drama og Teater". 

December 1996 medvirket i flamenco-fusions forestillingen "Evolution" under ledelse 

af den spansk-amerikanske koreograf/instruktør Luis Montero og den danske 

danser/koreograf Isabella Falsing. 

Vinteren 1996/97 gennemgået Rytmisk Centers intensive kursus i rytmelære, notation 

og koordination m.h.p.musikforståelse og undervisning. 

Foråret 1997 gæstelærer på Den Rytmiske Aftenskoles videregående dansehold. 

Efteråret 1998: Sammen med gruppen Flamenco Vivo medvirket i instruktionsvideoen 

"Dans dig i topform" for tidsskriftet "I form" (udkommet december 1998). 

Foråret 2000 medvirket som danser og sanger i teateropsætningen af "Strictly 

ballroom". 

Efteråret 2002: Medvirket i reklamefilm for gulvbelægning fra Tæppeland. 

2004-2007: Fast underviser og kursusadministrator i ”El Duende”. 
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1984/85: Medstifter af Flamenco Foreningen i København "El Duende" 

1985-1986: Kasserer i "El Duende" 

1986-1988: Formand for "El Duende" 

1988-1989: Bestyrelsesmedlem i "El Duende" 

1991-1998: Redaktør af foreningsbladet "El Duende" 

1993-1998: Formand for "El Duende" 

1998: Æresmedlem af "El Duende" for mit arbejde på at styrke kendskabet til flamenco 

i almindelighed og Flamenco Foreningen "El Duende" i særdeleshed 

1998- : Skrevet flere artikler om forskellige emner inden for flamenco samt arbejdet 

med min spansk-danske ordbog over begreber i og med relation til flamenco (1. udgave 

udkommet december 2002). 1991-1998 desuden oversat en række interviews med 

spanske flamenco-kunstnere fra spanske flamenco-tidsskrifter. Interviewet til det 

engelske tidsskrift ”Flamenco international” og bidraget til en læser-enquete i det 

spanske tidsskrift ”La Caña” 

2004-2008 Kasserer i ”El Duende” 

2010- underviser i ”El Duende” 

 

 

 

         Susanne Sara Nyegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Sara Nyegaard 

 

 

Mit møde med flamenco. 

Knold i nakken, måske - men ikke særlig plisseret nederdel! 

Jeg er vokset op i Odense, og det er i sig selv ikke sindsoprivende på nogen måde – og 

dog! 

Sigøjnernes fascinerende, nedslående, smuk og bedrøvende grumme skæbne gennem alt 

for mange århundreder - med de gensidige fordomme og ekskluderende effekter de har 

haft og stadig har - blev tidligt et "eksotisk" møde” med den store verden uden for 

forstadsmiljøet. 

I starten af 60'erne kom sigøjner-grupper til Næsby og slog sig ned på tomten af en stor 

landsbygård. Børn og voksne stimlede til i en blanding af nysger-righed og "skræk", for 
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hvad var de lige for nogen, der gik i underligt tøj, talte uforståeligt, opførte sig så 

anderledes  og f.eks. tændte bål til at lave mad på? De fremmede var dog meget gæstfri 

(i modsætning til os?), snakkede, gestiku-lerede og inviterede på bålstegte, skoldende 

hede kartofler - og vi børn blev formanet af vores forældre om at "passe på".  

På sin egen lille måde blev dette fremmedartede folk på forunderlig vis en del af min 

historie mange år senere.  

Ikke kun sigøjnerne, men også kulturen kommer trods alt til Odense i ny og næ - også 

dengang for vældig mange år siden. I dette konkrete tilfælde skete det i form af en 

kunstudstilling  i efteråret 1966. 

Her var det især tegningerne og malerierne af den svensk-danske malerinde Anna 

Barbara Lilliestierna- Barbarusjka kaldet - som fascinerede mig: Rå, voldsomme, 

intense med stærke og dystre farver og alligevel med stor ømhed og en indfølt skønhed i 

motiverne fra den andalusiske landsby, hvor hun havde slået sig ned. Barbarusjka var en 

vild og fremmed fugl i Norden, hvor hun visnede og frøs. I stedet havde hun bosat sig 

under Andalusiens brændende sol, hvor tiden var gået i stå og hvor brandy'en var billig. 

Her fandt hun et miljø og en flok mennesker, som tog imod hende med alle hendes 

særheder og - dengang - meget aparte fremtoning og livsstil. Hun døde i 1974. 

 

Min mor købte et par malerier og nogle skitser –  

sandsynligvis alt for billigt, fordi ”Señora Barbara”  

altid var i pengenød - og hun blev på sin egen sære  

måde en ven af huset. Hun inviterede os selvfølgelig  

"hjem" til Spanien, og vi tog afsted den følgende 

sommer efter at have brugt vinteren på at lære  

nogle spanske brokker fra et spansk-kursus og et  

kasettebånd. Det skulle næsten vise sig at være  

spild af tid! 

 

Vélez var - og er - et bondesamfund på randen af civilisationen, en slags ikke-by,  

en forvokset landsby midt mellem Málaga og Granada, og hvor al udvikling var kørt 

udenom. Her taler man ikke spansk, men andalusisk - en dialekt der i mange henseender 

minder om fynsk med en stærk "sang", afsnupning af endelser, udelukkelse eller 

omformning af "besværlige" lyde og et rasende tempo med fuld styrke på volumen-

knappen. - Intet af det stod i spansk-bogen! 

Her blev vi indlogeret i et gammelt familie-gæstgiveri med bar, købmandsforretning og 

stalde ude bag ved. Her kom de lokale forbi og kiggede ind i patio'en for at se "de 

fremmede", og fra baren tog bønderne os i øjesyn efter at have handlet og "parkeret" 

æslerne. Og med stor glæde, stolthed og energi blev vi slæbt med rundt til alt muligt: På 

stranden, på vandreture i vinmarkerne og olivenlundene, op til mauriske borge og ned i 

fantastiske drypstenshuler, på pæne barer og skumle værtshuse. Det var kort før 

turismen for alvor fik fat, og ude øst for Málaga var vi nærmest de eneste "hvide 

mennesker" i miles omkreds - bortset fra en del "suspekte" tyske tilflyttere fra årene 

efter 2. verdenskrig. 

 

Efter 3 ubeskrivelige uger i en anden verden var tiden for vores afrejse ved at være inde, 

og der blev arrangeret fest med mad, drikke og dans i den kølige gårdhave. Et orkester 

bestående af guitar, mandolin, sang og en gammel stortromme spillede op til dans, og vi 

jingede rundt det bedste vi havde lært med alle vore nye venner. 

I et af hjørnerne - ude langs væggene - sad en del gamle mænd og kiggede forundret på 

de mærkelige "vikinger fra Isbjørneland", som gennem 3 uger var blevet en del af 
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hverdagsbilledet i kvarteret. Da musikken havde pakket sammen, begyndte disse 

alvorlige gamlinge at synge - men på en måde, som om sangen og stemmerne kom fra 

en helt anden verden. Med en inderlig smerte og alligevel en kraft, intensitet og 

sprudlen, som fik mig til at spærre både øjne og ører op - og ikke mindst hjertet. For det 

var et udtryk, der kom fra hjertet og gik lige i hjertekulen: Flamenco.  

Vi kom ikke i seng før klokken var meget tidligt om morgenen, og fra det øjeblik var 

jeg solgt. Dagen efter gik jeg ud for at købe, hvad der kunne skaffes af plader i 

landsbyen for at høre mere, mere, mere. 

Selvfølgelig vendte vi tilbage mange, mange gange for at besøge de utallige venner, vi 

efterhånden fik i Vélez! Og hver gang blev vi modtaget med lige stor glæde og 

gæstfrihed! 

 

Da jeg efter nogle år var blevet lidt mere "voksen", blev jeg oven i købet døbt på 

sigøjner-manér i rødvin og fik mit spanske navn Rocío, med tilnavnet "La Castaña" 

p.gr.a. mit kastaniebrune hår. 

Flere år senere stiftede jeg bekendtskab med dansen - et stærkt og sensuelt udtryk, der lå 

uendelig langt fra vores nordiske, tunge og kropsfremmede måde at danse på - på 

samme tid meget feminint og kraftbetonet og i hvert fald milevidt fra min oprindelige 

baggrund. I dansen fortolker - eller dramatiserer - danseren den historie og den 

stemning, der formidles i sangen, fra den dybeste melankoli til legende koketteri. 

 

Imidlertid var flamenco-miljøet i Andalusien dengang meget lukket og svært at finde, 

og et kedeligt - alt for langt - intermezzo med en spansk kæreste hjalp desværre ikke på 

det. Tværtimod! 

 

Men i 1978 opdagede jeg ved et tilfælde, at AOF i København havde kurser i flamenco-

dans. Jeg sled flere par dansesko op gennem 5 år hos Elisabeth Mørch i en baggård på 

Vesterbro, mens jeg forberedte mig på at "indtage" Spanien. Dererefter var jeg så heldig 

at få kontakt til en danserinde i byen Córdoba, hvor jeg gennem flere somre fik privat 

undervisning. 

Herefter er det gået slag i slag med kurser "hjemme" i Andalusien, ferie-rejser med det 

størst mulige antal festivaler og koncerter på programmet, anskaffelsen af et omfattende 

tidsskriftsortiment og bibliotek, stadig forbedring af mine spanskkundskaber, en stor 

plade-, cd- og dvd-samling, uendelige studier af historien, udviklingen, sangteksterne og 

tusindvis af øvetimer på dansegulvet. Gennem årene er jeg med forskellige grupper 

kommet land og rige rundt - lige fra små ydmyge spillesteder til teatre, fra firma-fester 

og modeopvisninger til koncertarrangementer, geografisk fra det lokale københavnske 

miljø, Danmark rundt og til Norge og Sverige. 

 

I 1984 begyndte jeg selv at undervise på Den Rytmiske Aftenskole, som har et stort 

udbud af flamenco-undervisning inden for både dans, guitar og sang. 

Nu om stunder er det langt nemmere at finde flamencoen - bl.a. på internet og via en 

række organisationer, der udgiver nyhedsbreve og tidsskrifter, afholder internationale 

kurser m.m.m., ligesom der i det meste af verden findes mange foreninger til udbredelse 

af "det glade budskab". 

 

I Danmark var vi midt i 1980'erne en lille gruppe alvorligt interesserede og aktive 

flamenco-freaks - aficionados - på omkring 30-35 personer. De fleste af os var 

håbefulde dansere; men der var også et par guitarister og en enkelt sanger. Vi løb 

uafladeligt på hinanden, udvekslede ideer og erfaringer, inspirerede hinanden, optrådte 
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sammen, hørte plader, diskuterede op ad vægge og ned ad stolper - og festede sammen 

til den lyse morgen. I 1985 oprettede vi i fællesskab den første skandinaviske flamenco-

forening efter spansk forbillede, og i dag lever foreningen "El Duende" i bedste 

velgående.  

I sammenlagt 6 år har jeg været formand og i 5 år kasserer for foreningen, hvor jeg har 

arbejdet for at udbrede kendskabet til flamenco i form af kurser, foredrag, 

filmarrangementer, koncerter og workshops med spanske lærere. Desuden var jeg i 10 

år redaktør, senere medredaktør af foreningens tidsskrift, hvortil jeg har lavet et hav af 

artikler, interviews og oversættelser. 

 

Når jeg ikke sidder ved pc'en på mit arbejde, arbejder jeg gerne og med vedholdende 

nysgerrighed i flamencoens regi på forskellig vis, skriver artikler, forsker, ser, lytter og 

lærer, underviser i det omfang jeg har lyst og energi og arbejder med min nuværende 

gruppe Flamenco Vivo – fantastiske kolleger og kære venner.  

 

For mig blev en banal ferietur som ung pige et møde og en kærlighed for livet med 

Andalusien, dets støvede frodighed, dets spændende historie og stolte, hjertevarme folk 

og ikke mindst med dets særegne musik- og dansekultur. Ind imellem har jeg syntes, at 

min tilværelse nærmede sig det skizoide med de vidt forskellige verdener, jeg kom til at 

bevæge mig i. Og alligevel afspejler disse forskellige verdener måske meget godt de 

forskellige sider af min person-lighed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamenco Vivo: Per Rasmussen (dans og percussion), Susanne Sara Nyegaard  

(dans og kor), Pepita Rohde (sang) og Poul Jacek Knudsen (guitar) 

 

 

Under alle omstændigheder er jeg gennem flamencoen blevet beriget med et ekstra 

fædreland, har haft ubeskrivelige oplevelser, mødt fantastiske mennesker, fundet 

spændende miljøer og ikke mindst et nyt smukt og stærkt "sprog" til at udtrykke 

følelser, stemninger og erfaringer - og oven i købet fundet et alibi for at eksponere mig 

selv både fysisk og forskningsmæssigt i en sammenhæng med mange gode og dejlige 

mennesker.  ¡Ole! 
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