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The Wandring Drum Dancer Inga Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Tromme danser Egon Sikivat fra Øst
Grønland, boede på eksklusive og palads lignende hoteller på sine turneer i forskellige lande, men når han
kom til hovedstaden i Nuuk i Grønland, så måtte han banke på hos sine venner for at spørge om han kunne

overnatte, da han jo var hjemløs. På trods af den store internationale anerkendelse Egon Sikivat nød i
udlandet, var der ikke i hans hjemland, Grønland, tilstrækkelig opmærksomhed eller interesse for at støtte

hans kunst og virke før at det var for sent.

Egon Sikivat har blandt andet underholdt konge familien i Danmark. Den sidste tid af hans liv var Egon
Sikivat hjemløs, men da han døde blev han af medierne i Grønland omtalt som en af de største kultur
personligheder på Grønland. Måske kan bogen medvirke til at skabe de forhold som de grønlandske

kulturudøver fortjener via deres virke for Grønland.

Denne bog er lavet som en transskription af et radio interview i kombination med samtaler og samvær via det
personlige venskab mellem Egon Sikkivat og Inga Hansen. Radio interviewet “Den vandrende tromme

danser” lavet af journalist Inga Hansen og radio udsendelsen blev sendt i KNR radio i 2010.
Radioprogrammet blev senere nomineret for Prix Europe og for international Prix Marulic awards.
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