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Lørdag den 9. og søndag den 10. september, 
Amager Kulturpunkt, København 

 
Ud til Østersøen, klemt ind mellem Litauen i syd og Estland i nord, ligger Letland. Udover dets to baltiske naboer, deler landet den 
østlige grænse med Rusland og Hviderusland. Letland er det næststørste af de baltiske lande med en befolkningstæthed på næsten en 
fjerdedel af den danske. Letland geografiske placering som forbindelsesled mellem øst og vest, Centraleuropa og Norden har påvirket 
kulturen. 
Koklen hører til de ældste af de lettiske musikinstrumenter. Tilsvarende instrumenter til kokle er kankles (Litauen), kannel (Estland), 
kantele (Karelia, Finland), gusli (Rusland), hummel (Sverige), langeleik (Norge), cimbalom (Ungarn, Hviderusland, Holland… ). 
Udviklingen af de traditionelle instrumenter har skabt forskel i form og i lyden af instrumenterne, men også disharmoniske udtalelser 
og afstandtagende holdninger til forskellige instrumenter.  

 
  IV   international festival                              
„Kokle og lignende instrumenter  
omkring Østersøen” 
09.09.  –  10.09.2017  

 
  

08.09. 

Ankomst af deltagerne 
 
09.09.  

 14.00. Åbningstaler  
 
 14.30. Åbningskoncert med: 
Folkemusikensemblerne fra Letland, Litauen, Estland, Rusland, Hviderusland, Danmark, Sverige, Finland,  Frankrig, og 
Herreensemble fra Letland VEF kulturhus    
 
  16.00. - 18.30. Workshop – prøv at spille på de estiske, lettiske, litauiske, russiske, hviderussiske, finske, danske 
folkemusikinstrumenter og lær at danse folkedanse fra forskellige nationer. 
 
 19.00. Koncert på BETA-scenen 
 
10.09.  
 

 
  10.00. Teoretisk-praktisk konference "Den pædagogiske basis for at opnå kendskab til kokle og til koklespil"  
  13.00. Workshop – prøv at spille på de finske, estiske, lettiske, litauiske, russiske, ukrainske, danske folkemusikinstrumenter og lær 
at danse folkedanse fra forskellige nationer. 
 
 15.00.  Afslutningskoncert på Amager Kulturpunkt 
 
 16.30. Porten lukkes. 
 
 Afrejse for deltagerne 
 
Hør om Rite Højskole i Letland, mens du køber håndstrikkede sokker og vanter og støtter de lokale kvinder i nærheden af skolen. 



  

Du vil få mulighed for at mødes med repræsentanter fra det lettiske flyselskab airBaltic .  
Det lettiske flyselskab airBaltic er det førende flyselskab i Baltikum og forbinder regionen med mere end 60 destinationer i 
Europa, Skandinavien, Rusland, SNG og Mellemøsten. Flyselskabet tilbyder fremragende connection- flights via den moderne og 
hyggelige lufthavn i Riga, Letland. airBaltic opererer med det mest teknologisk avancerede jetfly i verden - Bombardier CS300. 
Flåden består af 25 fly – den helt nye Bombardier CS300 og Q400 Next Gen, Boeing 737-500/300. To år i træk – i 2014 og 2015 – 
er airBaltic blevet anerkendt som det mest punktlige flyselskab i verden. I 2017 tilbyder airBaltic flyrejser fra København og 
Billund 
 

· The Baltics leading airline 

· New fleet! Bombardier CS300 

· Excellent connections via Riga 

· Punctuality leaders 
 

 
 
  

 

 Mød AIS Sprog, som er Danmarks ældste privatejede sprogskole. hvor du kan lære lettisk i Danmark.  I dag tilbyder skolen 
sprogundervisning, kulturtræning og sproglige ydelser overalt i Danmark og i Øresundsregionen. 
 

Du får mulighed at købe lettiske varer fra Letland og smage lettisk mad og drikkevarer. 
 
Tal med kunstneren Ilze Dilane om ”Papir studie Cronquist - sandheden om håndlavet papir”. De vil udstille håndlavet papir og 
kunst lavet af håndlavet papir. Fiber til deres håndlavede papir er fremstillet af denim bukser, linned stof, genbrugspapir, abaca 
og kozo. Du vil have mulighed for at købe håndlavet papirark, kort, kuverter, tryk og papirlamper af abaca og kozo. 
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