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Shamanic drums

Shamanic Drums
In de shamanistische tradities is de drum een magische en rituele tool bij ceremonie
en healing. In de verschillende tradities treffen we uiteenlopende soorten aan. In
Afrika vinden we een buisvormige drum die veelal bespannen is met geitenhuid en bij
de Siberische en Inuït shamanen zien we meestal grote ovale drums bespannen met
rendierhuid.
Bij het maken van mijn drums heb ik me laten inspireren door die van de noord
Amerikaanse indianen. Deze drums hebben een houten frame en worden bespannen
met paarden-, herten- of runderhuid.

De Drums
Algemeen
Een persoonlijke drum voor shamanistisch werk heeft een eigen energie, een eigen
Spirit. Bij het werken met een drum ga je een verbinding aan. De keuze van een
drum is dan ook een persoonlijk proces waarbij klank, kleur, geur, tast en emotie
zeer belangrijk zijn. Bij het vervaardigen van een drum gebruik ik enkel natuurlijke
materialen. Hierdoor behouden de materialen hun eigen energieën die bijdragen tot
de totale energie van de drum.

Frame
Mijn drums hebben een twaalfhoekige vorm met een
doorsnee van +/- 47 cm (+/- 19 inch) en een hoogte
van +/- 7 cm (+/- 3 inch).
Het frame wordt opgebouwd uit twaalf delen
Amerikaans Red Ceder hout. Na verlijming wordt het
frame geschuurd om de scherpe hoeken af te ronden.

Huiden
Als huid kies ik meestal paarden- of hertenhuid. Bij een hertenhuid worden de haren
verwijderd daar de dikke vacht het geluid van de drum teveel zou dempen. Bij een
paardenhuid kunnen de haren soms blijven zitten als ze niet te lang zijn. Door kleur
of tekening van de huid kan dit bijzonder fraaie drums opleveren.

Bespanning
De huid wordt door middel van smalle stroken huid rondom aan het frame
vastgemaakt. Deze huidstroken dienen ook om het handvat aan te brengen.

Handvat
Als handvat gebruik ik een deel van een gewei of tak. De takken zijn zelf gevonden;
om / in de tak is een kamperfoelie gegroeid waardoor er in het hout een natuurlijke
spiraal is ontstaan.

Beaters
Ook de beaters (drumstokken) worden gemaakt van een tak waar kamperfoelie in /
om gegroeid is. De kop wordt gemaakt van gelooid hertenleer.

Costom-built
Een drum is een heel persoonlijke tool. Het is na overleg mogelijk een drum speciaal
voor jou te vervaardigen. Hierdoor kun je persoonlijke wensen over formaat, meer of
minder vlaksframe (bv. 7 of 24), soort hout, huid of handvat -mits praktisch
uitvoerbaar- verwezenlijken.

Prijzen
De prijs van een standaard-drum is afhankelijk van gebruikte materialen en de tijd die
het vervaardigen heeft gekost en ligt tussen de €200,- en €275,-.
De prijs van een costom-built drum is afhankelijk van de persoonlijke wensen.
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