THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR
TRADITIONAL MUSIC (ICTM) er den
største internationale sammenslutning for
forskere og andre med interesse for traditionel
musik og dans. Under ICTM er der desuden
en række arbejdsgrupper:
Study Group on Music Archeology /
Historical Sources of Traditional Music /
Ethnochoreology / Music and Minorities /
Anthropology of Music in Mediterranean
Cultures / Music and Gender / Maqam /Music
of the Arabic World / Folk Musical
Instruments / Oceanea / Computer Aided
Music/ Applied Ethnomusicology/ East Asian
Historical Musical Sources/ Iconography/
Multipart Music/Music and Dance in
Southeastern Europe

DANSK SELSKAB FOR TRADITIONEL
MUSIK OG DANS er nationalkomité for
International Council for Traditionel Music.
Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til
traditionel musik og dans fra alle lande og kulturer
samt samle forskere og andre med interesse for dette
område til diskussion og udveksling af faglig art.
Vi arrangerer foredrag og filmfremvisninger, og
præsenterer musikken og dansen i lyd og billeder.
Følg med på vores hjemmeside eller på Facebook:
http://ictm.dk
Søg efter DSTMD på Facebook
DANSK SELSKAB
Adresse:

ICTM udgiver Yearbook for Traditional
Music og to bulletiner årligt.
ICTM afholder hvert andet år
verdenskonference.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR
TRADITIONAL MUSIC
e-mail: secretariat@ictmusic.org
www.ictmusic.org

DANSK SELSKAB FOR TRADITIONEL
MUSIK OG DANS
c/o Dansk Folkemindesamling
Christians Brygge 3, st. tv.
1219 København K
e-mail: mail@ictm.dk
De omtalte foredrag finder sted på
Dansk Folkemindesamling
Christians Brygge 3, st. tv.
1219 København K
Alle er velkomne!
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Onsdag
d. 13. November
2013 kl. 19:30

Konfucuis-uddannelsen i Danmark

hinanden for at være henholdsvis vestlige
vanetænkere eller etniske fluekneppere. Hvad mener
vi og hvordan finder vi ud af det?
Erik Christensen, som i 2012 har skrevet ph.d. om
musiklytning, fænomenologi og hjerneforskning,
fortæller om forskernes modsatte standpunkter. Med
afsæt i intensiv lytning går vi på opdagelse i
musikkens mangfoldighed og begynder en uendelig
diskussion om musik, krop, bevægelse og betydning.

og Canada, hvor man i fællesskab fejrer det
at være indianer. Powwowdansene har
rødder langt tilbage i tiden, men er samtidig
en levende tradition, der konstant
nyudvikles.
Antropolog Ulla Ebbe-Pedersen vil fortælle
om powwow-traditionen ud fra
antropologiske vinkler.
________________________

Onsdag den 13. november kl. 19.30 tilbyder
Music Confucius Institute (MCI) en kort
introduktion til kinesisk musik og en lille
koncert med efterfølgende diskussion.

Mandag d. 7. april 2014 kl. 19:30

Generalforsamling
ICTM DKs generalforsamling starter med
en film. Der vil være mulighed for at
diskutere filmen inden vi går over til
generalforsamlingen.
Alle er velkomne til filmen, generalforsamlingen er kun for medlemmer. Vi vil kraftigt
opfordre folk til at blive medlem af
foreningen, uden medlemmer kan vi ikke
fortsætte vores arbejde.

MCI blev etableret i 2012 På Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i et samarbejde
med The Central Conservatory of Music i
Beijing. MCI ønsker at fremme dialog og
samarbejde mellem vestlig og kinesisk
musikkultur og har til formål at skabe synergi
mellem den klassiske vestlige og kinesiske
musiktradition som en del af den fremtidige
globale musikudvikling.

_________________________

_________________________

Tirsdag d. 25. Marts 2014, kl. 19:30

Onsdag d. 4. december 2013 kl. 19:30

Powwow-musik

________________________

Tilfælles, tilfældig eller til grin?

Ulla Ebbe-Pedersen holder et oplæg om indianernes
powwowmusik, set ud fra en antropologisk vinkel.
De nordamerikanske indianeres spektakulære
powwows (dansefester) er idag et af de mest synlige
udtryk for moderne indiansk identitet. Sommeren
igennem samler powwows indianere over hele USA

Alle foredrag holdes:
Dansk Folkemindesamling
Christians Brygge 3, st. tv.
1219 København K

Har hele verdens musik noget tilfælles?
Bruger al musik i verden skalaer med 5 eller 7
toner... plus det løse? Har al musik
gennemgående puls og metrum? Verdens
musikforskere er uenige. De beskylder

