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SØK

Musikkfest Oslo 2012
Verdensmusikkscenen i Vaterlandsparken, lørdag 2. juni 2012
I samarbeid med Ricardo Sanchez og Le Rustique kan TrAP tradisjon tro ønske velkommen til
vår scene i Vaterlandsparken under årets Musikkfest Oslo, som finner sted lørdag 2. juni.
Vi gleder oss til å høre disse flotte musikerne i år!
12:00 Ricardo Sanchez og TrAp presenterer Verdensmusikkscenen
12:30 Mc Deisys Blanco
12:40 Dj Blanco
13:00 Goylem Space Klezmer
13:30 Duo Jupiter
13:45 Sonia, Hamza, Murad, Akmal, Safina
14:15 Bålfolket
14:45 Inkululeko Cultural Group
15:15 Lady Moscow
15:45 Meks Chido
16:15 Baba Soul
16:45 J-Zino
17:30 Rakija
17:45 EL MORENO
18:00 Keilyn Hernandez (la voz)
18:30 Joan Soriano (Santo Domingo)
19:00 Dayana (Cuba)
19:30 Oslo Sambaskole
20:00 Andalusian Conspiracy
20:30 SKAM
21:00 Lions of Africa
21:30 C-low Lecquian
Konferansier for dagen er Deiysys Blanco.
Mer info: musikkfest.no

12:00 Ricardo Sanchez og TrAp presenterer Verdensmusikkscenen
Ricardo Sanchez og TrAP er medarrangører for Verdensmusikkscenen under Musikkfest Oslo
2012, i samarbeid med servitør Le Rustique.

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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12:30 Mc Deisys Blanco
MC, radio-DJ og radioprodusent.
Arrangør og promotor av events.
Konsulent i salg, markedføring og PR.
Fra Caracas, Venezuela og med
internasjonal erfaring. Bosted i
Shanghai og Oslo. Hun har vært en
viktig del av vårt team som arrangør
for Latinokonserter, og er en kreativ,
energisk og karismatisk person som
er stolt over å få være deres MC på
lørdag.

12:40 Dj Blanco
Dj Blanco er definitiv den pioner og en
av Oslos beste Dj Latino. Han skal
slpile alle de latinske rytmer mann
skulle ønske denne dagen.

13:00 Goylem Space Klezmer
Goylem Space Klezmer har siden
2009 rukket å spille fletta av tusenvis
av danseglade konsertgjengere,
tilfeldig forbipasserende og ihuga fans
i inn og utland – på seine fester,
åpninger, på gata og til fulle hus på
mer etablerte scener.

13:30 Duo Jupiter
Lars Røyseng og Stian Aase (trekkspill/akkordeon) startet sitt samarbeid i studietiden ved Norges
Musikkhøgskole (1997-2001) med professor Jon Faukstad som lærer.

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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13:45 Sonia, Hamza, Murad, Akmal, Safina
KhansStrings er en familiegruppe
som spiller indisk / pakistansk musikk.
Dette inneholder blant annent
folkemusikk, klassiske ragas, sufi og
nyere bollywood musikk.

14:15 Bålfolket
KhansStrings er en familiegruppe
som spiller indisk / pakistansk musikk.
Dette inneholder blant annent
folkemusikk, klassiske ragas, sufi og
nyere bollywood musikk.

14:45 Inkululeko Cultural Group
Inkululeko betyr frihet. Inkululeko
Cultural Group ble startet for ca 25 år
siden som et ledd i
solidaritetsbevegelsen mot apartheid i
Sør Afrika. Inkululeko er en norsk
sanggruppe som framfører sanger fra
det sørlige afrika på orginalspråkene
og har med sin lange fartstid vært
med å gi inspirasjon til og kunnskap
om afrikansk korsang i Norge.

15:15 Lady Moscow
Den russiske bjørnedamen har våknet igjen! Fruen fra Moskva består av fire mann og to kvinner
som har som mål å vise verden hva sirkusbalkanpiratboogierock egentlig dreier seg om.

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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15:45 Meks Chido
Vi er et meksikansk Band, basert i
Norge av meksikanske musikere. Vi
spiller musikk som er typisk for
Mexico, men arrangert til dagens
stilarter av musikk som jazz pop hip
hop etc.

16:15 Baba Soul
En 25 år gammel aspirerende artist
med navnet Baba Soul som er fra
Portugal og som nå bor i Oslo er
aktuell i disse dager med sin nye
singel “Bad Girl.” Hans kommende
album “My Time” har release i
nærmeste fremtid.

16:45 J-Zino
Den Angolsk fødte rapperen holder til i Oslo, og er et velkjent navn i det norske rapmiljøet. Noen
husker han sikkert først fra gatehit`en «Kald Luft, Kald By» som gikk sin seiersgang på nettet.

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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17:30 Rakija
Rakija er et norsk-serbisk band som
spiller balkaninspirert musikk.
Repertoaret består hovedsaklig av
egenkomponerte låter, men de byr
også på tradisjonelle sanger fra
Balkan som de gir nytt liv og egen
signatur.

17:45 EL MORENO

18:00 Keilyn Hernandez (la voz)
Keilyn Dueña de una voz sensual que acaricia el género de la música urbana. tiene un
contagioso ritmo, la gracia y el estilo sólo una pegajosa que se ha denominado como “¿quién
sabe de mambo”.

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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18:30 Joan Soriano (Santo Domingo)
“Soriano’s music is gorgeous. He
displays an emotionally powerful
voice, versatility with bachata’s
classic style of guitar playing, and
compelling original compositions
about love and loss.”

19:00 Dayana (Cuba)
La jóven Dayana interpreta música
popular bailable, reggaeton, salsa,
merengue, cumbia y todos los ritmos
caribeños.

19:30 Oslo Sambaskole
Musikkfest Oslo 2012 vil i samarbeid med «World Music»-scenen og Oslo sambaskole holde
karnevalsparade gjennom Grønland til Vaterlandsparken lørdag 2. juni.

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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20:00 Andalusian Conspiracy
Andalusian Conspiracy er et band fra
Oslo som ble etablert i mai 2011. Med
totalt forskjellig utgangspunkt har de
fire medlemmene i bandet funnet fram
til en egen miks av elementer fra
spansk og norsk folk, funky
electronika, rock, disco og soul.

20:30 SKAM
SKAM er et åttehodet festtroll med
nypussede danskesko. Energi, svette,
spilleglede og improvisasjon står i
sentrum for dette bandet, som er
resultatet av en vellykka “one night
stand” høsten 2007.

21:00 Lions of Africa
The Lions of Africa is a group made
up of some of the most talented and
expertly trained Senegalese artists of
the present day.

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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21:30 C-low Lecquian
Musikken er et blanding av
latinamerikanske rytmer med balnding
av pop,rock og dance.

Tilbake: trap.no/projects/musikkfest_oslo

TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no

http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2012
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