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HEJ IGEN
Vintern rullar på. Det har länge varit plusgrader, men kallt som f-n. Det är så det ofta är i en kuststad i
Skåne. Men nu har vi äntligen fått lite minusgrader och lite torrare väder, med en chans att se solen igen.
Och samtidigt kan man ju vara tacksam att man inte är i Australien med sin värme och sina bränder. Så
även om det fortfarande är kallt kan man ana ett hopp.. Det har ju i alla fall börjat bli lite ljusare nu och…
nej, förresten, det är ingen idé att börja prata om något ännu. Så egentligen är det väl bara att dra täcket
över huvudet ett tag till. Tur att man har sina indianböcker att försjunka i…
Läser just nu en mycket bra sådan. Nämligen Bloody Mohawk; The French and Indian War & American
Revolution on New York's Frontier, av Richard Berleth. En otroligt välskriven och medryckande bok om
ett stort ämne. En riktig recension kommer senare, när jag har klarat av även andra halvan av de 384
sidorna.
NYA INSIKTER OM VAD CUSTERS ARIKARASPEJARE HAR SAGT
Den långlivade myten om att general Custers energiska jakt på indianerna och angreppet på lägret vid Little
Bighorn den 25 juni 1876 utfördes en dag tidigare än vad kampanjledaren, general Terry, hade planerat,
skulle ha berott på Custers ambitioner att bli USAs President. Man trodde väl att den här myten skulle ha
varit död ända till Nathaniel Philbrick på nytt upprepade den i sin bästsäljare från 2010 “The Last Stand”
(något man kan läsa om på sidorna 39-40 i den första utgåvan).
Det anses allmänt att det är O.G. Libby’s bok, Arikara Narrative of Custer's Campaign and the Battle of the
Little Bighorn som är grunden till den här myten. Där sägs det att det var Custers Arikaraspejare som
påstod att Custer hade sagt till dem "att han skulle ta hand om och hjälpa dem efter att han blivit President".
Även om det faktiskt var som Philbrick påstår - "att Custers familj faktiskt en gång haft sådana
högtflygande planer" - så finns det ändå inga konkreta bevis för att så skulle ha varit fallet.
Historikern Mark van de Logt, som skrev boken "War Party in Blue: Pawnee Scouts in the U.S. Army", har
nu i en lång intervju med Bob Reece, ordförande för föreningen "Friends of the Little Bighorn Battlefield", på
nytt diskuterat det här. Intervjun kan läsas i sin helhet på Internetlänken :
http://www.friendslittlebighorn.com/interviewmarkvandelogt.htm
Men det som är mest intressant är att det finns ytterligare en länk inne i intervjun som går till en artikel
vande Logt har skrivit och det är den som alltså är det intressanta.
ETT MAIL FRÅN EVA STORMARK I OSLO

Jessie Little Doe Baird
I august på slutten av turen vår, da vi var på Plimoth Plantation hvor det var levende guider, som var kledd
tidsmessig, traff Gerd og jeg på en Abenaki-indianer som satt i rullestol. Han fortalte oss om en
Wampanoag kvinne som hadde rekonstruert språket deres. Dette språket er ikke lengre i bruk. Dette
synes jeg var så interessant at jeg ville dele det med dere som muligens ikke fikk med dere denne
informasjonen.
For over 20 år siden fulgte hun en drøm hun hadde hatt, om å tilbakeføre sitt egentlige språk som var
Wopanaak eller Wampanoag , som er et Algonquian språk . Dette språket ble snakket av titusenvis av folk i
sydøstlige New England. Puritanske misjonærer lærte seg språket og oversatte det fonetisk til det romerske
alfabetet. De brukte det til å oversette Kong James bibel og andre religiøse tekster.
Som et resultat av subsekvent fragmentering av wampanoag samfunnene i et land som var dominert av
engelsktalende, svant språket ut i midten av det nittende århundret og ble bare oppbevart i nedtegnet
tilstand.
Fast bestemt på å blåse nytt liv i språket, dannet Jessie The Wopanaak Language Reclamtion Project.

Hun startet med lingvistikk og pedagogikk på Massachusetts Institut of Technologi , hvor hun samarbeidet
med Kenneth Hale , som var lærd i indianske språk . De tydet grammatikalske mønster og samlet
vokabular fra lister i wampanoagske dokumenter.
Ved å bruke algonquianske språk som rettesnor ved uttalelse og grammatikk, produserte samarbeidet en
ordliste med 10 000 ord, Wampanaog- Engelsk.
Jessie fortsatte med å utvikle den videre for studenter, historikere og lingvister.
I tillegg til å snakke språket flytende, har hun bearbeidet stoffet til bruk i undervisning for barn og voksne, og
leder mange utdannings programmer, aftenskoler for ungdom og avanserte kurs for voksne, samt
sommerskoler for alle aldre. Dette for å etablere en bred base for wampanoag talende.
Gjennom strevsom etterforskning, dedikert læring og bidrag til andre som sliter med å preservere sine
språk, har Jessie gjenerobret den rike språktradisjonen til de indianske folk og bevart dyrebare lenker til de
indianske nasjoners komplekse fortid.
For oss som var med på reisen til sydvesten i 2008, husker kanskje disse apasje kvinnene som nedtegnet
språket sitt for kommende generasjoner.
Det virker som det finnes flere ildsjeler rundt om. Jeg skulle gjerne vite mer om dem. Jeg tar gjerne i mot
tips.
Hilsen Eva
MEDLEMSANTALET
Ytterligare ett antal medlemmar har förnyat sina prenumerationer på tidningen - eller om vi ska kalla det
medlemsavgiften till Indianklubben. Det tackar vi för. I skrivande stund är det totalt 25 som fortfarande inte
valt att gå vidare. Men den stora driven kommer säkert om ett par veckor, när månadsskiftet har passerats.
Så vi väntar till nästa utskick med att meddela hur många medlemmar vi för tillfället är i sammanslutningen.
Det ska samtidigt sägas att vi har fått ytterligare en ny medlem. Det är Ann Dahlström i Töcksfors som har
blivit rekommenderad att ansluta sig till oss av vår medlem Christian Öhrn i Malmö. Tyvärr har jag inte fått
någon mailadress till Ann, men vi hälsar henne ändå välkommen i gruppen och tackar samtidigt Christian
för att han hjälpte henne att hitta oss.
SVAR PÅ ALLA KUNSKAPSFRÅGOR
Det är några av medlemmarna som har skickat till mig sina svar på de "mellandagsnötter" jag gav er, liksom
på den igenkänningsövning ni fick som ett extra test i förra utskicket. Det här var inga lätta uppgifter, men
alla som har skickat in svar till mig har varit mycket väl pålästa och löst de allra flesta uppgifterna helt rätt.
För att ni ska få en slutlig lösning på uppgifterna kommer här de rätta svaren.
1. Under vilket århundrade levde den välkände Nez Percéledaren Chief Joseph ?
Svar: Jag tänkte mig inte för när jag skrev det här och därför var det på gränsen till att
bli en "slamkrypare". Chief Joseph levde ju faktiskt ända till 1904, men min avsikt var ändå att
svaret skulle vara 1800-talet. Jag tror nog att de flesta ändå förstod de.
2. I vilken amerikansk delstat ligger platsen för det omtalade "Slaget vid Little Bighorn" ?
Svar: Montana.
3. Från vilken indianstam kom den kände ledaren Washakie ?
Svar: De östliga Shoshonerna, som levde på reservatet Wind River i Wyoming.
4. Lewis & Clark hamnade i konflikt med en indianstam under sin upptäckarfärd. Vilken stam var det ?
Svar: Det var kapten Meriwether Lewis grupp som under återfärden den 26 juli 1806
kom i konflikt med en grupp Blackfeet indianer, ur stammen Piegan, i närheten av Cut Bank,
Montana. Två av indianerna dödades, när skottlossning utbröt efter att indianerna försökt stjäla
upptäckarnas hästar.
5. Joseph Brant var en känd irokesledare. Från vilken av de sex irokesstammarna kom han ?
Svar: Mohawk
6. Vad är en Atlatl ?
Svar: Ett kastredskap för att slunga iväg spjut.
7. Indianstammen Ojibwe kallas för något annat i USA. Vad kallas de huvudsakligen där ?
Svar: Chippewa
8. 38 siouxindianer hängdes efter upproret i Minnesota 1862. I vilken stad skedde massavrättningen ?

Svar: Mankato, Minnesota.
9. En känd siouxindiansk ledare hette på sitt eget språk Tatanka Iyotake. Vad kallas han på engelska ?
Svar: Det var den välkände Hunkpapasiouxhövdingen Sitting Bull.
10. Vilket år inträffade det omtalade slaget / massakern vid Wounded Knee ?
Svar: Den 29 december 1890.
VAD HETER INDIANRESERVATEN
Här har ni en karta över indianreservaten i USA. Jag har markerat tolv av dem. Men kan ni precisera vad
reservaten heter i tur och ordning?
Rätt svar ska vara:
1. ….. Warm Springs, Oregon
2. ……..Fort Belknap, Montana
3……….Spirit Lake, North Dakota (tidigare kallad Devils Lake)
4. ……..St. Regis, New York
5. ……..Eastern Cherokee, North Carolina (ett område som kallas Qualla Boundary)
6. …… Osage, Oklahoma
7. …… Mescalero, New Mexico
8. …… Rosebud, South Dakota
9. …… Wind River, Wyoming
10……. Tohono O'odham (Papago), Arizona
11…….. Hualapai, Arizona
12. …… Fort Hall, Idaho
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FYLL I ORDLEKEN
Ni har fått två bokstäver i varje ord givna. Det gäller bara vågrätt. Det finns inget samband lodrätt.
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1. Indianstam i Kanada
2. Svensk benämning på viktigt bytesdjur som jagades
3. Östlig indianstam
4. Indiansk bostadstyp i Södern
5. Indianskt vapen
6. Stor indiansk språkgrupp
7. USA,s största indianstam
8. Obehagligt indianskt handredskap / vapen
9. Välkänd indiansk ledare
10. Indianskt transportmedel
11. Känd siouxindiansk ledare
12. Välkänd företeelse i Nordvästern
13. Indianstam i östra USA
KÄNNER NI IGEN DE HÄR INDIANSKA PERSONLIGHETERNA ?
Svar:
1. Satank; Kiowa
2. Gall; Hunkpapa, Lakota
3. Little Crow; Mdewakanton, Dakota
4. Chief Seattle; Suquamish / Duwamish
5. Mauelito; Navajo
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VAR ÄR BILDERNA TAGNA ?
(Det här är naturligtvis inte så lätt om man aldrig har varit där, men ni som varit med oss på våra resor lär känna igen
en del. Lite orättvist kanske, men jag kunde inte hitta på något bättre.)
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Svar:
A. Fort Hall; Idaho
B. Bents Old Fort; Colorado
C. Monroe; Michigan
D. Bear Butte; Norra Black Hills, South Dakota
E. Wounded Knee; South Dakota
F. Little Bighorn Battlefield; Montana

NÅGRA LITE SVÅRARE TANKENÖTTER
1. Sacajawea var en shoshonekvinna som deltog i Lewis & Clarks upptäckarexpedition till Stilla
Havskusten 1805 - 1806. Hon hade en bror, som sällskapet av en slump träffade på uppe i Klippiga
Bergen. Vad hette brodern ? Svar: Hans namn var Cameahweit (lite olika stavningar förekommer)
2. I massakern vid Bad Axe River 1832 jagades Black Hawks saukindianer ut i floden för att undkomma
soldaterna. Men på floden hade armèn engagerat ett ångfartyg bestyckat med en kanon som då öppnade
eld mot de försvarslösa flyktingarna. Vad var fartygets namn ? Det kallades "Warrior".
3. Den 19 december 1675 angrep en stor styrka kolonial militia naragansettindianernas starkaste fäste
beläget i en svårtillgänglig träskmark i staten Rhode Island. Vad hette militians högste kommendant och
vad hette indianernas viktigaste ledare i striden som kallats "the Great Swamp Fight" ? (två delfrågor)
Svar: De vitas kommendant hette Joshua Winslow och indianernas ledare var Canonchet

4. Vid det dramatiska överfallet på en utvandrarfamilj på väg längs Smoky Hill Trail till Fort Wallace i
Kansas den10 september 1874, utmärkte sig en kvinnlig cheyennekrigare genom att ta en aktiv och brutal
del i mördandet. (tre delfrågor)
- Vad hette hon ? Svar: Mochi
- Vad hette den cheyenneledare hon var gift med ? Svar: Medicin Water
- Vad hette den familj som råkade ut för överfallet ? Svar: Familjen Germain eller German
5. Pony Blankett var en paiutehövding. Under det som kallats "Bannock War" blev han svårt sårad i en
strid med amerikanska soldater, men överlevde. I krigets slutskede, 1878, dödades och halshöggs Pony
Blankett av umatillaindianer, som tjänstgjorde som spejare i armén. Under vilket namn var Pony Blankett
känd bland de vita ? Svar: Egan
6. Vilket år erbjöds alla amerikanska indianer amerikanskt medborgarskap ? Svar: 1924
7. "Tokala", "Kangi yuha" och "Sotka yuha" är alla siouxindianska namn på en speciell företeelse. Vad är
det för något ? Svar: Siouxindianska krigarföreningar
8. I kiowaindianernas ritual kring deras Soldans spelar ett speciellt "medicinknyte" en framträdande roll.
Medicinknytet innehåller bland annat en halvmeterlång sten, representerande en mänsklig figur, som
förvaras av dess vårdare i en råhudslåda. Den tas aldrig fram annat än i samband med den årliga
Soldansen, då den alltså har en synnerligen central funktion och då tillbedjes. Vad kallar kiowaindianerna
den här "medicindockan" ? Svar: Taime
9. En av de fem ursprungliga irokesstammarna bröt mot förbundslojaliteten, när de valde att stödja de
amerikanska kolonisterna under Revolutionskriget, till skillnad från de övriga fyra som alla lojalt stod på
engelsmännens sida. Vilken av stammarna var det som sympatiserade med amerikanerna ?
Svar: Oneida (med viss inblandning av krigare från Tuscarora)
10. Hopiindianerna har två något olika skapelsemyter. Men i den vanligaste talas det om att människorna
kom till den här världen - som enligt deras uppfattning är den fjärde världen - genom ett vassrör som
mynnade ut i ett hål upp i den fjärde världen, genom vilket människorna kunde krypa upp. Vad kallar
hopifolket det här hålet ? Svar: Sipapu
VILKEN SKA BORT
Här följer ett antal beskrivningar och påståenden. I samtliga är det ett -ord - sak - företeelse- som ska bort
(alltså inte är rätt). Vilket?
1. Dessa indianstammar räknas till den stora språkgruppen Algonquin…
Apache, Arapaho, Penobscot, Ottawa, Yurok Svar: Apache
2. Det här är alla ord ur siouxindianernas språk….
Hanwi, Wicasa, Tanaha, Wi, Topa Svar: Tanaha
3. Följande indianstrider inträffade under år…
Little Bighorn 1876, Washita 1868, Fallen Timbers 1794, Big Hole 1875, Wood Lake 1862
Svar: Det var striden vid Big Hole som inträffade 1877 och inte 1875
4. Dessa indianstammar ingår i Irokesförbundet…
Seneca, Mohawk, Delaware, Oneida, Tuscarora Svar: Delaware
5. Följande personer var alla ledare bland apacherna…
Geronimo, Juh, Manuelito, Victorio, Santana Svar: Manuelito, som var Navajo
VILKEN KONSTNÄR ?
Så hade vi ytterligare en liten "igenkänningsövning", som kom till alldeles på slutet, kanske mest för att fylla
ut materialet och dessutom ge er lite fina bilder. Det var i form av ett bildkollage med ett antal målningar
utförda av en känd konstnär. Men så hade jag smugit in en bild i kollaget som egentligen målats av en
annan konstnär. Frågan som ställdes var alltså: Vilken av de i kollaget ingående bilderna hade inte målats
av Howard Terpning?

Svar: Det är bilden i nedre raden med indianerna som förhandlar med en pälsuppköpare som i
stället är målad av Z. S. Liang. En målning som han kallat ”Painted Robe for Powder and Ball”
TILLKOMMANDE IGENKÄNNINGSÖVNING
Så fick ni ytterligare en liten igenkänningsövning med bilder av fem indianska kvinnor. Vilka var de fem
kvinnorna ? Här vill jag kopiera av svaren som kom från Sterner Andersson i Uddevalla, då de var så
uttömmande att man inte kunde önska sig något mera. Helt rätt naturligtvis. Så här svarade Sterner:
Nr 1: Marie Bordeaux, hustru till handelsmannen James Bordeaux.
Hennes indianska namn var Huntkalutawin, som på engelska lär
betyda Red Cormorant Woman. Hon var brulé-sioux och dotter till
Lone Dog.
Nr 2: Detta skall vara Mochi. På engelska lär det betyda Buffalo Calf.
Hon var syd-cheyenne och hustru till Chief Medicine Water.
Detta är alltså krigarkvinnan som efterfrågas i fråga nr 4 i de lite
svårare tankenötterna.
Nr 3: Detta är dotter till Chief Seattle. Hon kallades för Princess Angeline,
hennes indianska namn var Kikisoblu eller Kick-is-om-lo.
Nr 4: Detta är (enligt vissa källor) ingen mindre än Lozen, kvinnlig apachekrigare och syster till Victorio. Det råder ju som sagt var viss tveksamhet
om detta. Vissa påstår att det är kvinnan som sitter bredvid på det kända
fotot som denna bild är hämtad ifrån, när de sitter på banvallen utanför
tåget på väg till krigsfångenskap tillsammans med Geronimo m.fl
Nr 5: Så det svåraste av allt. Jag har letat som en tokig efter denna kvinna
eftersom jag inte kände igen fotot. Men till slut hittade jag henne.
Hon var hustru till handelsmannen Alexander Culbertson, (han som etablerade
Fort Benton, som vi ju har besökt).
Hennes indianska namn var Na-Ta-Wis-Cha (eller Natawista, har även
sett Natoapxixina). Hon var svartfot och dotter till hövdingen Man´stokos
(Two Suns).
Na-Ta-Wis-Cha lär på engelska betyda Sacred Serpent eller Medicin Snake.
När hon gifte sig med Alexander döptes hon till Nelly. Hon lär ha varit en stor
tillgång för sin make vid förhandlingar med indianer. Vid de många balerna som
hölls vid handelsstationerna kunde hennes smak för rå lever och kalv-hjärna vara
lite besvärande för vissa gäster men hennes skönhet och sociala talanger charmade
alla. I Glacier Park finns en sjö som är uppkallad efter henne, Natawista Lake, även

kallad Janet Lake.
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Säga vad man vill. Men vi har många kunniga medlemmar i Indianklubben. Grattis till er alla som löste
dessa uppgifter. Om ni vill kanske vi provar med lite mera längre fram.
HEMSIDAN
Mitt löfte att bli lite mera aktiv på hemsidan har nu resulterat i att jag varit inne och pillat lite i den
händelsekalender som finns under fliken "Indiankrig". Där kan ni läsa om vad som har hänt vissa år i
Westerns historia. Det är alltså inte enbart just indiankrig, vilket ju annars flikrubriken kan ge sken av..
Det jag nu har gjort är dels att jag har lagt till ytterligare några händelser. Men jag har också fört in en ny
kolumn, där jag talar om datum när de nya noteringarna är gjorda, så att ni inte ska behöva lusläsa hela
filen för att se vad som är nytt.
Jag har också lagt till en handhavandetext (hjälptext) som ska hjälpa er när ni vill söka efter något speciellt.
Jag hoppas att min hjälptext ska vara så tydlig, att ni förstår hur ni ska använda funktionen.
Ett bra exempel på hur man använder det här, är om ni direkt vill veta vad som var de senast tillagda
noteringarna, så går det även att söka på datum. Datumet då jag gjorde de senaste tilläggen var den 22
januari. Det framgår ju av sidans text. Så man går helt enkelt in på sökfältet och skriver 2013-01-22 och
tycker på enter så hoppar markören fram till den första av dessa poster. Prova får ni se. Sedan kan man
hoppa vidare till nästa genom att klicka på nästa rad i det svarsfönster man fick som ett resultat av
sökningen.
TJUVSKYTTAR DÖDADE ÖRNAR

Four Bald Eagles Shot in Cold Blood; Stillaguamish Tribe Puts copy0K Toward Reward for Killers'
Capture
ICTMN Staff
January 19, 2013

Four bald eagles—three adults and a juvenile—have been found floating in a lake near Granite Falls in
Washington State in an apparent cold-blooded killing, authorities say. The Stillaguamish Tribe has
contributed copy0,000 to the reward fund for information leading to the apprehension and conviction of
those involved.
"The Tribe is shocked and offended at the wanton wastage of wildlife and supports the efforts of state
authorities to investigate and prosecute this case," the Stillaguamish said in a statement on January 18.
The Washington Fish and Wildlife Department, along with the Humane Society of the United States and
Conservation Northwest are also offering reward money, bringing the total fund to copy3,750.
Discovered on January 9, the birds appeared to have been shot out of the trees with a small-caliber rifle, for
no apparent reason. Although there are many legitimate ceremonial uses of eagle parts, their talons and
feathers were left intact, wildlife officials said.
Read more at http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2013/01/19/four-bald-eagles-shot-cold-bloodstillaguamish-tribe-puts-10k-toward-reward-killers

TRÄFF I HELSINGBORG
Tanken på att arrangera en återträff för deltagarna i den medlemsresa vi gjorde till USA i augusti 2012 har
nu börjat omsättas i en del aktiviteter. Vi har haft ett första möte här nere och testat lite idéer. De första
tankarna har varit att det hela ska ske någon gång under våren. Vi har i första hand valt mellan Påskhelgen
och Kristi Himmelfärdshelgen. Men nu har vi bestämt oss för att det blir den senare. Det är alltså lördagen
den 11 maj som alla som vill deltaga ska reservera i sina almanackor. Så långt har vi alltså bestämt, men
inga övriga detaljer är klara ännu. Vi har dock även undersökt var vi kan få hålla till. Och det blir som vid
tidigare tillfällen, Högastenskolan, på vägen ut mot Råå. Till alla resedeltagare skickas en särskild inbjudan.
Men om det är några andra, som också gärna vill komma och ta del av vårt program, så går det bra. Mera
information kommer senare.
Jag jobbar nu hårt med att sammanställa allt material från de föredrag vi hållit under resan och ett program
innehållande en mängd bilder från densamma komplett med bildtexter (på svenska), samt själva
reseberättelsen. Alltså allt det material som ska brännas ner på en CD-skiva som alla deltagare redan har
betalat för och ska få - förhoppningsvis när vi då strålar samman vid den här återträffen. Till de som då inte
kan vara med kommer jag naturligtvis att skicka skivan senare. Skulle någon annan vilja ha ett exemplar av
den här skivan, så kommer det att gå att få köpa den. Men till det ska jag be att få återkomma lite senare,
när skivan finns tillgänglig. Då kommer vi att presentera den lite tydligare, med innehållsbeskrivning och
pris.
En variant av den här skivan kommer också att finnas. En skiva som enbart innehåller bilderna från resan.
Den håller just på att färdigställas och då vi har tänkt att skicka den till några av de amerikanska kontakter
vi haft under resan så är de bifogade bildtexterna på den på engelska. Då vi vet att några har släkt och
vänner i USA, så kanske även den kan vara av intresse att köpa för att skicka över till era bekanta som en
berättelse om vad ni upplevde. Bildalbumet är gjort i programmet Power Point, till vilket det finns ett gratis
läsprogram, om man nu inte har själva programmet. Kanske vi också kan lägga med läsprogrammet på
skivan för alla eventualiteter.
UTSTÄLLNING OM POWWOW PÅ NATIONALMUSEET I KÖPENHAMN
Från början närde jag en tanke att vi, om vi hade valt att samlas till vår återträff i Påskhelgen, skulle ha
kunnat åka över till Köpenhamn och se den här utställningen. Nu blir det ju inte så och utställningen är
tyvärr avslutad när vi nu träffas den 11 maj. Så ni som eventuellt skulle vilja se utställningen innan den
stänger den 14 april får planera in en separat resa hit ner innan dess. Jag själv ska nog försöka ta mig över
en dag och titta på den, då den har fått mycket goda recensioner. Bland annat av Christer Lindberg, som ju
naturligtvis vet vad han talar om. Christer låter själv meddela följande:
Fram till mitten av februari har jag själv en liten utställning med tio bilder på StudiefrämjandetVuxenskolan i Malmö (Grynbogatan). Det är foton tagna från den powwow som vi var med på
2010. Så den som är kaffesugen kan pausa i Malmö på vägen över till Köpenhamn.
Kanske du har lovat för mycket nu, Christer…

Tag med til Powwow og mød den moderne indianer
Særudstilling om moderne indianere på Nationalmuseet, København fra d.1. september 2012 til 14. april 2013

En eksplosion af farver, fjer og perler, der hvirvles rundt i kontrollerede bevægelser til lyden af en trommerytme:
De moderne indianske dansefestivaller, Powwows, er en sansemættet oplevelse, der også handler om at danse
sig tilbage til rødderne og genvinde identiteten som indianer.
Kom og oplev dansene, de farverige og smukt udsmykkede dragter prydet med perler, frynser og fjer, og bliv
klogere på historien bag Powwows og de moderne indianeres livsvilkår. Du kan også selv kaste dig ud i et par
dansetrin, hvis du tør!

THAT'LL BE THE DAY... I guess..

Hoppas nu att se er här nere i Södern till våren
Hälsningar
Bertil Thörn

