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Aktivitet 3: 
 

Filmklip med  
chhaudans og -musik 

 
 
 
 
Filmklip 
 
Der findes mange små filmklip på nettet, der viser indisk chhaudans og fortæller om 
chhaudansens kulturhistorie. Nedenfor har vi lagt links til tre filmklip / videoer, vi særligt vil 
anbefale.   
 

• Filmklippene giver indblik i den flotte kostumering og de forskellige dansestilarter. 
• Du får et rigtig godt indtryk af hvordan nogle af dragterne i samlingen her, har været 

anvendt inden de blev givet til Moesgaard Museum.  
• Du kan bruge filmklippene som inspiration til selv at lære nogle af de dansetrin og 

positurer der kendetegner chhaudansen. 
• Du får en introduktion til hele chhaudansens historie. 
• Du hører den særlige chhaumusik, der akkompagnerer dansene. 
• Chhaumusikken kan studeres nærmere i forhold til måden den er komponeret på, 

rytmerne, instrumenteringen og skalaerne. 
• Du kan bruge musikken (alene) som akkompagnement til din egen dans. Du kan for 

eksempel bruge musikken til danseaktiviteten i lånermappens afsnit 10: ’Chhau-
performance’ (se opgave 1: ’Dans Seraikella chhau’).  

 
Linksene nedenfor findes også i samlingstekstens afsnit ’At danse chhaudans’ 
(lånermappens afsnit 3).   
 
 

• UNESCOs Præsentationsfilm 
 
Varighed: 10 minutter. 
Lyd: Engelsk speak og chhaumusik. 
 
Følg linket fra UNESCOs hjemmeside: 
 
https://ich.unesco.org/en/RL/chhau-dance-00337 
 
I forbindelse med at indisk chhaudans blev optaget UNESCOs Repræsentative Liste over 
immateriel kulturarv i 2010, producerede UNESCO denne officielle præsentations film. 

https://ich.unesco.org/en/RL/chhau-dance-00337
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Filmen fortæller om de tre stilarter, der findes indenfor chhaudans og chhaudansens 
kulturhistorie. Man får et fint indblik i de forskelle der er i kostumering, udtryksform, 
tematikker og masker.  
 
 

• YouTube video af Radha-Krishna dansen 
 
Varighed: 8 minutter. 
Lyd: Chhaumusik. 
 
Følg linket nedenfor fra fra Odisha live TV (National Chhau Dance Festival, 201s3). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jU_RWRL7_l8 
 
 
Videoen viser hele Radha-Krishna dansen fra det klassiske chhau-repertoire i Seraikella. I 
dansen skildres den populære hinduistiske gud, Krishna, som den kurtiserende unge gud, 
der forelsker sig i ganske almindelige landsbypiger. Radha bliver hans foretrukne kæreste. 
 
 

• YouTube video af Påfugledansen 
 
Varighed: 2 minutter. 
Lyd: Chhaumusik.  
 
Følg linket nedenfor fra Utsatvam (The Peacock Dance - Seraikella Chhau Dance from Bihar 
and West Bengal London Performance 1985 - filmed and edited by Clive Izard produced by 
Rolf Killius). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uFQrqM8gY5E 
 
Videoen viser hele Påfugledansen, Peacock, der er en af de mest berømte chhaudanse. 
Påfuglen er et billede på de kongelige; den er forfængelig og elegant. Oprindeligt måtte 
dansen kun danses af de kongelige, men i dag bliver den danset af dansetruppens bedste 
danser. 
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