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SØK

Musikkfest Oslo 2013
Verdensmusikkscenen i Sofienbergparken, lørdag 1. juni
I samarbeid med Ricardo Sanchez og Le Rustique kan TrAP tradisjon tro ønske velkommen til
vår scene under årets Musikkfest Oslo, nytt av året og denne gangen i Sofienbergparken.
musikkfest.no
12:00 Radio Latin-Amerika Live sending
12:00 Radio Musical
12:30 Dj Marcel
12:30 Yo tampoco
12:45 INKULULEKO CULTURAL GROUP
13:00 Dj Piedra
13:00 Northern Lights Sound Project
13:30 BANDA DE OYA'
14:00 SAMBALADIES
14:15 Kristian Fabrizio (Mendoza)
14:45 Crack Family (Bogotá) + gjester
15:00 El C-Low
15:20 Nystrøm, Minothi, Tawapei
15:45 Nayra Bolivia
16:00 BRUNA Brasil
16:15 dj Selector Q / Trashpical
16:30 Mazen Bandoleros Band
17:00 Oslo Sambaskole
17:30 Sheldon Blackman
18:00 LUISON Y CUBA
18:30 Somewhere Beyond
19:00 Rolf Raddis Band
19:30 Los Importados
20:00 Protocolo Korsakoff
20:30 A PAULADA
21:00 Daryl
21:30 THE OSLO RUMBEROS Jam!
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12:00 Radio Latin-Amerika
Live sending
Radio Latin Amerika i Oslo er alle
Latinos' stolthet og kommer til å
sende live fra verdensmusikkscenen
hele dagen.
radiolatinamerika.no

12:00 Radio Musical
RADIO MUSICAL er en duo som
består av Edgar Albitres
(sang/perk/fløyter) og Hector Meriles
(gitar/sang/perk). Duoen har turnert
store deler av Norge i forbindelse
med skolekonserter i regi av
Rikskonsertene.
Edgar og Hector spiller musikk som
avspeiler et mer moderne uttrykk enn
den tradisjonelle musikken fra Peru
og Bolivia. Duoen bruker mye
egenprodusert materiale, og spiller
crossovermusikk mellom folkemusikk,
pop og andre stilarter.
Lytt: A batir manitos (3:54)
www.radiomusical.no

12:30 Dj Marcel
Dette blir en Kick-Of play for TEGO
CALDERON som spiller fredag 21
juni 2013 Union Scene i Drammen.
Marcel startet som en DJ i 2003 og
spiller på forskjellige steder i Oslo,
Rockefeller, Johnn dee, Pasion
Latina, Palacio Latino, etc. Hans
spesialitet er latinamerikansk musikk.
Salsa, Merengue, Bachata, Cumbia,
Latin House, Reggaeton. Jobber for
tiden i Latin Amerika Radio 105.8 Fm
Oslo

12:30 Yo tampoco
Pablo Alcayaga ” Yo Tampoco” er født
i Chile og har boliviansk blod i tillegg.
Hans måte å utrykke følesene er via
hans gitar. Kom å opplev en dialog
mellom han og hans 6 strenges beste
venn La Guitarra!
soundcloud.com/pablo-andresalcayaga
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12:45 INKULULEKO
CULTURAL GROUP
Gruppen framfører sanger ledsaget
av dansetrinn og bevegelser.
Repertoaret består av kampsanger fra
apartheidtida, arbeidssanger,
religiøse sanger, høytidssanger,
kjærlighetssanger barnesanger.
Lytt: Thina siswe (3:42) Noyana med
Zwai Mbula på marimba og Monica
Ifejilika som solist (2:13) Angilalanga
(2:31)
www.inkululeko.no

13:00 Dj Piedra
DJ Piedra (Peru) er en svært populær
salsa DJ fra Oslo som rocker
dansegulvet med variert salsamusikk
innen alle sjangre. DJ Piedra er kjent
for å være en svært energisk og blid
DJ som smitter danserne med dette.
Han spiller salsa cubana, timba, son,
salsa dura y gorda, bachata og
reggaeton. Han er fast DJ På flere
steder i Oslo bl.a. Sjakk Matt. DJ
Piedra har spilt og deltatt på flere
kongresser og festivaler i Osloområdet, inkludert Salsa Cruise 2011
og 2012 og Nordic Salsa Experience
2012.

13:00 Northern Lights Sound
Project
Inspirert av de tre kulturer med røtter i
Nord; Kven, Norsk og Samisk.
Intensjonen bak musikken er å skape
lyd som føles oppløftene, helende og
som inspirerer til å finne sin egen vei.
Lytt: Dancing to the beat (6:01)
Lullaby (5:06) We are One (7:33)
Facebook
MySpace
Urørt
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13:30 BANDA DE OYA'
Er en trio full av liv. De spiller afro og
populær musikk fra Brasil, samt egne
komposisjoner. Lidia Pinheiro sang og
dans, Celio de Carvalho perkusjon
kor, Luis Bauruch perkusjon og Luis
landa perkusjon.
Lytt: Deixa Que Digam (3:11)

14:00 SAMBALADIES
Sambashow av topp kvalitet!
www.sambaladies.no

14:15 Kristian Fabrizio
(Mendoza)
Kristian Fabrizio er en fersk, ny soulartist. Kjent for sine energiske
opptredener, internasjonal lydbilde og
en unik stemmeteknikk som skiller
seg kraftig ut i det norske
poplandskapet.

14:45 Crack Family (Bogotá) +
gjester
Duoen Crack Family er kjernen i
Colombias tøffeste hip hop-kollektiv
og er på besøk i Norge for første
gang, som gjester i Colomboramaprosjektet. Duoen består av Cejaz
Negraz og Manny ($$$) og kjennes
ved et sterkt sosialpolitisk
engasjement, med utspring i det røffe
sørlige Bogotá og deres egen bydel
Ciudad Bolivar.
Les mer på vår prosjektside
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15:00 El C-Low
This talented artist is an example of
the great new talented musicians
coming straight from Chile. Like any
good song that tells a story, Carlos
Barrera better known as ”C-Low”
does more than just impress cool
music through his Music sets, he
himself is a mixture of diverse cultural
and musical influences.
Lytt: Crossing Borders (3:01) You
know that (3:37) ChinChile (4:43)
c-lowmusic.jimdo.com

15:20 Nystrøm, Minothi,
Tawapei
M’bira-utøveren Arthur Tawapei fra
Zimbabwe har utviklet sitt eget uttrykk
på med instrument som er å regne
som et nasjonalinstrument i
hjemlandet. I denne sammenhengen
har han funnet to norske musikere
som begge utfordrer musikkens
rammer og vesen, improvisasjonsgitaristen Morten Minothi Kristiansen
og den aktive og profilerte
saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm. Selv
beskriver de musikken sin en
blanding at det vakre og stygge.
Forvent noe absolutt utenom det
vanlige!

15:45 Nayra Bolivia
Dansegruppe som har med seg
kjærligheten til dansen og de
bolivianske tradisjonene.
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16:00 BRUNA Brasil
Bruna er ei 23 år gammel brasiliansk
sangerinne født i Sao Paulo. Bruna
begynte med musikk i veldig ung
alder. Hun dukket opp i show på både
lokale og nasjonale TV-programmer
allerede som 10-åring. Frem til hun
var 18 år sang Bruna brasiliansk
musikk (MPB), Bossa Nova og Pop
musikk med forskjellige band og
prosjekter som freelance sangerinne i
Brasil. De siste årene har Bruna reist,
bodd og opptredt i diverse land og
byer, som De Forente Arabiske
Emiratene, Qatar, Italia og Frankrike.
Nylig flyttet Bruna til Oslo, og hun
håper nå å kunne fortsette karrieren
her.

16:15 dj Selector Q /
Trashpical
Benavidez har laget en mobil enhet
inspirert av colombianske picós; en
karibisk tradisjon for å gjøre musikk
og dans i det offentlige rom og en nær
slektning til det jamaicanske
soundsystem. For Musikkfest vil han
av praktiske årsaker gjennomføre et
dj-sett. dj Selector Q var med på kickoffet til Colomborama.
www.colomborama.net

16:30 Mazen Bandoleros Band
Spiller en blanding av populær
arabisk musikk, spanske og norske
rytmer, Rumb flamenco og
magedans. Musikken fremføres i en
herlig sammensetning som viser
hvordan de forskjellige musikkstilene
preger og påvirker hverandre.
Lytt: DSCF2782 (6:43)
www.mazenguitar.com
MySpace

17:00 Oslo Sambaskole
Oslo Sambaskole er Norges eneste
sambaskole og spiller
karnevalssamba med inspirasjon fra
Rio de Janeiro. 31. mai – 2. juni har
de invitert sambaskolene i
Skandinavia til karnevalsparade i
Oslo og kommer til
Verdensmusikkscenen for å vise frem
sitt show med musikk og dansere.
www.oslosambaskole.no
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17:30 Sheldon Blackman
Musikken kan best beskrevet som
“Caribiske hjerteslag”. Calypso, soca,
reggae, rapso og jamoo smeltet
sammen med elementer av jazz,
blues og urbanmusikk.
www.sheldonblackman.com
Urørt

18:00 LUISON Y CUBA
Bandet Luison og Cuba spiller
tradisjonell Cubansk musikk. Gruppen
Luison og Cuba ledes med trygg hånd
av den kubanske perkusjonisten,
sangeren og komponisten Luisón
Medina Capote.

18:30 Somewhere Beyond
Rått, upolert og ærlig, med klar fokus
på sterke riff, melodi og harmonier,
samt en tung lyd med godt utformede
komposisjoner og variasjon.
Åpenbare elementer fra tradisjonell
hard rock, thrash, doom, noen
ekstreme og progressive elementer
og en stor porsjon med Heavy metal.
Lytt: Somewhere Beyond (6:54) Evil
Enigma (7:20) Flowing (Live) (9:05)
MySpace

19:00 Rolf Raddis Band
Et kjellerband av raddiser fra den
progressive musikkbevegelsen på 70tallet. Bandet spiller sjølkomponerte
låter med samfunnsengasjerte tekster
på norsk. Musikken har røtter i blues
og budskapet er dagsaktuelt.
Lytt: Arbeidsløs (3:35)
www.rolfraddisband.no
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19:30 Los Importados
Bandet startet for åtte år siden under
navnet “Los 3 Caballeros”, opprinnelig
med Dag Henriksen, Olav Nenseter
og Roberto Rosales. For ca. 6 år
siden begynte vi å spille oftere som
en del av underholdningen på
Nasjonaldagsfeiringer organisert av
AMENO (Meksikanske forrening i
Norge) og andre private
arrangementer. Bandet består Dag
Henriksen (gitar og vokal) – Norsk,
Roberto Rosales (bass og vokal) –
Meksikansk, Olav Nenseter (trommer)
– Norsk, Fernando Jáuregui (gitar og
vokal) – Meksikansk.

20:00 Protocolo Korsakoff
Duoen som har blitt til en makttrio.
Musikken kan defineres som
alternativ-/progressivrock, men bare
med bass, trommer, synth og vokal.
De definerer selv stilen som"Psicolatin" og “Black Funk”.
Lytt: Firekant (5:25) Matarata (4:37)
No eyelids (3:27)
Facebook
MySpace
Urørt

20:30 A PAULADA
A Paulada består av brasilianske
Rafael Lemos (vokal /
multiinstrumental), Chico dos
Duendes (vokal / låtskriver), Bruno
Santos (perc / låtskriver) og norske
Kim (bass). Inspirasjon til navnet
(som betyr Slag), musikken og
holdningen fant Chico og Rafael i
flere kulturelle bevegelser med
utspring i sitt hjemland som kjempet
for kulturelt og rasemessig likeverd. A
Pauladas musikk har elementer av
rock, funk, ska, reggae og
folkemusikk med brasiliansk og
latinsk stil og sound – som resulterer i
et unikt og vibrerende musikalsk
uttrykk.
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21:00 Daryl
Daryl ble født i Memphis Tennessee
og vokste opp i Chicago, Illinois hvor
han i en ung alder vandret i
“bluesgatene” med sin stemme og
gitar. Han fullførte sin
høyskoleutdannelse og jobbet som en
reklameartist for avisen “Chicago
Tribune” i noen år. Det pågikk også
flere ting musikalsk, hvor han blant
annet koret for Tina Turner når hun
gjorde sitt “comeback”, møtte og
spilte med Muddy Waters, Robert
Cray og Eddy C. Campbell, for å
nevne noen. Dette fikk ham til å
avslutte sin karriere som
reklameartist, og dedikere sitt liv til å
synge og spille Soul & Funky Blues
på heltid.
www.darylmcdade.com

21:30 THE OSLO RUMBEROS
Jam!
Opplev rytmens hjerte av Oslo.
Gruppa som satte fyr på forrige
musikkfest vil være på scenen for å
avslutte en hyggelig og mangfoldig
MUSIKKFEST. Takk til alle dere og
lenge leve musikk!
De som blir med Adrian Mariachi,
Oscar Cuba, Frederic B., Jose
MacMosca, Oscar Rumy, El Papacho,
Luis Capote, Andre som ønsker å
spille med oss

Tilbake: trap.no/projects/musikkfest_oslo

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