
Women of The World - Onsdag den 17. november 2010

Verdensmusik på Skovsgård Hotel

Brovst Musikforsyning havde i onsdags besøg af Verdensmusik turneen: 
“Women of the World - Live in concert” Et helt unikt nordjysk kultur-
projekt, som de sidste par uger har turneret over det meste af Region 
nordjylland. 

Projektet handlede om integration, kulturel mangfoldighed, mellem-
menneskelig forståelse og store kulturelle og kunstneriske oplevelser. Det 
handlede også om muslimske kvinder, der med baggrund i deres egne 
kulturer og sam-fundets stigmatisering, har har svært ved at blive ac-
cepteret som kunstnere. 

På scenen på hotellet må man sige at kunstnerne virkeligt levede op til 
publikums forventninger. 1 solist, var Asil Alkhaldi, en 14 årrig pige fra 
Brøndby Strand, vokset op i Danmark, med arabiske forældre i arabisk 
kultur. Hun startede koncerten med at synge en meget udtryksfuld sang 
fra Irak, som var over 100 år gammel og som ingen vidste hvem havde 
skrevet, da den var skrevet om mange gange over tid. Efterfølgende sang hun en Libanesisk sang, som 
hed “Bayni wa Baynak”, som oversat til Dansk betyder “mellem mig og dig”. 

Efter hendes 2 sang, som rørte publikum dybt, hørte man fra salen, en midaldrene herre sige: “Hun ville sgu 
vinde Talent showet i tv, hvis hun stillede op med de sange” 

Efter asils smukke optræden, intog “Den fantastiske danser Lucy Bannon” gulvet 
og scenen. Lucy dansede Odissi, som er en ældgammel, meget udtryksfuld, In-
disk Tempeldans, som Lucy er den eneste i Europa der kan danse. 

3. solist var Percussionisten Simona Abdallah, som spillende på sin Darburka (en 
form for tromme) tog publikum med storm. Hun spillede sange, fra forskellige 
mellemøstlige lande fra 60, 70 og 80 erne. Sangene blev fremført med hendes 
helt egen fortolkning, som hun selv betegnede som: Mix mellem traditionelt ara-
bisk og “House”. 

Den første sang hun spillede, hed oversat til dansk: “Dagene der gik” En sang som 
i sin originale version varer over 1 time. (hun havde dog kortet den ned til ca 10 
min) Efterfølgende spillede hun forskellige arabiske sange, som alle gjorde et dybt 
indtryk på publikum. Konferencieren kaldte hende kvinden med verdens hurtigst 
hænder og fra salen hørte man følgende: “Det er utroligt så mange toner der kan 
komme ud af så lille en tromme” 

Som afslutning på Koncerten, optrådte “Mizgin”. Mizgin sang og spillede på Saz (en 
form for 3 strenget guitar) og var akkompaneret af aftens “yndlings kvinde” Anders 
som spillede saxofon. 

Temaet i Mizgins optræden var uden tvivl kærlighed, hun sang bla. en snag om en pige som forelkede 
sig i landsbyens præst, selvom præsten desværre havde en kone.... og man må sige at der 
ikke var et øje tørt... Selvom største delen af publikum 
ikke forstod ordene hun sang, formåede hun 
med sin smukke stemme og store musikalske 
indlevelse at formidle historien om hvor ulyk-
keligt forelsket kvinden var og hvilket lys kær-
ligheden kan give. 

Til slut i hendes optræden, inviterede hun Si-
mona og Lucy på scenen og de dansede, sang 
og spil-lede, så publikum både klappede og 
dansede på stolene.


