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Musikkfest Oslo 2014
Verdensmusikkscenen i Kubaparken, lørdag 7. juni

Ricardo Sanchez og TrAP er også i 2014 medarrangører for Verdensmusikkscenen under
Musikkfest Oslo. Arrangørsamarbeidet hadde tiårsjubileum i fjor og scenen har i tidsrommet
vandret fra Arbeidersamfundets Plass, via flere år i Vaterlandsparken til fjorårets scene i
Sofienbergparken, med publikumsrekord på over 3000 mennesker. I år settes scenen opp i
Kubaparken. Konferansierer er som i fjor musikeren Sheldon Blackman, en mann som mange
har sett spille med eget orkester Sheldon Blackman and The Soul Rebels. Deler av
konsertprogrammet følges direkte på Radio Latin-Amerika.

Musikkfest Oslo er musikernes festgave til Oslo-publikummet sitt. I år teller arrangementet 38
forskjellige scener. Verdensmusikkscenen har alene over 26 artister / (tilsv) 125 musikere på sitt
program. Et raskt regnestykke forteller at det er tusenvis av musikere i sving på utescener denne
lørdagen.

musikkfest.no

12.30 DJ Piedra (Pa gozar)
13.00 Inkululeko Cultural Group
13.30 Will med Venner
13.45 Pablo Alcayaga
14.00 Grace Eboué
14.20 Sarah Camille
14.40 Mama Africa Jessica
15.15 Lucky Novak Brass Division
15.50 Centro de Flamenco
16.00 Nayra Bolivia
16.10 Busi Ncube
16.45 Klubben Raizes do Brasil
17.00 Bruna Santana
17.30 Sambaladies
18.00 Roy Aleksander
18.15 We Are One
18.30 Shine & Anoja Mareen
18.50 Change
19.05 Elvic
19.20 Navnløs & Rida
19.30 Lazaro & Danays
19.40 Tarinray De la Habana
20.00 Club Latino
20.30 Klondike
21.00 Los Importados
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12.30 DJ Piedra (Pa gozar)

Dj Piedra kommer fra Peru, og er en
dj som spiller salsa cubana, timba,
son, salsa dura y gorda, bachata og
reggaeton. Han er fast dj på flere
steder rundt Oslo bl.a. på Diplomaten
og Sjakk Matt, samt på Union Scene i
Drammen. 

13.00 Inkululeko Cultural
Group

Inkululeko Cultural Group er et norsk
kor, for dagen med 15 utøvere som
stort sett synger sanger fra det sørlige
Afrika, firstemt på originalspråkene.
Korets repertoar spenner i dag over
nærmere 100 sanger,- folkelige
sanger om og for barn, om kjærlighet
og bryllup og om arbeid mao det
meste. Koret ble startet som et ledd i
solidaritetsbevegelsen mot apartheid
for 25 år siden og har flere ganger
vært på studietur til Sør- Afrika for å
lære nye sanger og for å styrke den
generelle kompetanse når det gjelder
sørafrikansk korsang. 

13.30 Will med Venner

Will Rubach er kjent frontfigur fra
Bålfolket som han var med å starte i
2002. Han har gitt ut tre CD-plater
sammen med Bålfolket: Sirkel,
Forandring og Reise i Drømmetid.
Med Bålfolket har han hatt konserter i
Norge, Svalbard, Sverige og i
England. Will forlot Bålfolket i 2014. I
Will med Venner har han med seg
Heidi Kim, som spiller tromme,
naturinstrumenter og vokal, Michael
Anthonsen og Guy Gordon Best på
didjeridoo. Vill med Venner har til nå
hatt konserter i Nord-Norge, blant
annet på den Sjamanistiske festivalen
Isogaisa 2013.
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14.00 Grace Eboué

About her own music Grace Eboué
says: I call my music “Music for the
mind”. What i mean by that is I do not
sing just for the ears pleasure or to
only make beautiful sounds. I sing to
convey my messages in beauty and I
direct my messages to our minds.
Grace has recently released her first
album, titled “Ready to be powerful”.
Hennes hjemmeside:
http://gracegronsted.com/

14.20 Sarah Camille

Sarah Camille har en lidenskap for
poesi, rytme og musikalitet i språket;
hun er likeverdig poet og sanger.
Musikken skifter mellom genrene afro
ryhthm / akustisk / soul og karibisk
inspirasjon.

13.45 Pablo Alcayaga

Pablo Alcayaga is a self-taught
guitarist who bases his music in
mellow tunes and ballads very much
inside jazz harmonies in his own
compositions.
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14.40 Mama Africa Jessica

Mama Africa Jessica er en gammel
venn av scenen vår, hvor hun har spilt
en rekke ganger. Hun blander
afrikanske rytmer med vestlig
popmusikk. Hennes nye album PUSH
handler om den harde realiteten i det
krigsherjde hjemlandet hennes
Congo, tråd med Jessicas
sosialpolitiske engasjement. På den
nye platen synger hun på sitt
morsmål, ikke som tidligere på fransk,
norsk og engelsk.
youtube.com/watch?v=HRCPqvf6_88

15.15 Lucky Novak Brass
Division

Lucky Novak Brass Division er et helt
nytt ensemble. Det ble dannet i vår av
saksofonist Tim Lowerson. Da han i
februar var i ferd med å spille inn en
plate med jazzgruppen Lucky Novak,
kom han på ideen om å avslutte
denne platen med en ny og
annerledes versjon av åpningssporet.
Derfor samlet han 10 musikere for en
spontan liveinnspilling på en gymsal
på Haukåsen skole på Haugerud i
mars. Innspilling tok 3 timer, men det
hele fungerte så bra at ensemblet
bestemte seg for å spille flere ganger.
Musikken til bandet kan beskrives
som en blanding av tradisjoner fra
New Orleans, Latin America og
Europa, i tillegg til mye musikalsk lek,
improvisasjon og energi. Lucky Novak
Brass Division består av følgende
musikere: Tim Lowerson, Kim Koffeld,
Mathias Hole, Frode Kløvtveit, Malin
Sanden, Thomas Grønning, Patrick
Jacobsen, Pawel Økland, Patricio
Quintana og Harald Botha.

15.50 Centro de Flamenco

Danseelever fra Centro de Flamenco
opptrer med ”Sevillanas”, som sies å
være Spanias mest populære
pardans! Vi inviterer alle som kan og
har lyst, til å være med. Kanskje du
allerede har en Sevillanaskjole/drakt –
ta den på til en fargerik ”fiesta” – Olé!
Mer her: www.centrodeflamenco.no
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16.10 Busi Ncube

Busi was born in Bulawayo,
Matabeleland, Zimbabwe. She got her
first experiences as a singer in
church, singing African gospel music
with her sisters, a genre still a huge
influence, as well as South African
popular music, traditional mbira music
from Zimbabwe, jazz rock and funk. In
her teens Busi started to perform with
local groups in the clubs in Bulawayo
and joined the then well known group
Ilanga in Harare. Ilanga recorded
three albums. When Ilanga disbanded
in 1989 she formed her own group;
Band Rain, with some of the best
musicians around. Band Rain
recorded 9 albums and toured all over
southern Africa, as far as East Africa,
Libya and Europe (Norway included).
In 2001 she was invited by Norwegian
Malika Makouf Rasmussen to join
Women’s Voice. This group consisted
of female musicians from Tanzania,
Zimbabwe, Algerie, France, Israel and
Norway and released an album in
2004. Now based in Norway, Busi has
a Norwegian band line-up, plus still
doing gigs in Africa with Band Rain.
Her website has more information:
busincube.webs.com

16.00 Nayra Bolivia

Dansegruppen Nayra Bolivia ble
grunnlagt i 2012 av søskenparet
Solares fra Bolivia, for å skape en
møteplass for boliviansk folkedans og
kultur. Søskenparet Solares kommer
opprinnelig fra den bolivianske byen
Oruro, kjent for sitt årlige karneval, og
har stor kjærlighet for dansen og de
bolivianske tradisjonene. I dag har
Nayra Bolivia over 20 aktive
medlemmer som kommer fra
forskjellige land i Latin-Amerika
(Bolivia, Chile, Peru, Colombia) og
Europa (Norge, Tsjekkia og Tyskland).
Det yngste medlemmet er 16 og det
eldste 53 år og de fleste møtes minst
en gang i uken for å trene og danse
sammen. 

 

 

http://busincube.webs.com/


06/02/15 10:10Projects - TrAP

Page 6 of 9http://old.trap.no/projects/musikkfest_oslo/2014#20140603123744505

17.00 Bruna Santana

Bruna Santana is a young Brazilian
singer born in São Paulo on April 1st,
1990. Until the age of 18, she studied
singing with renowned teachers in
Brazil, and worked with various bands
in several states of Brazil. In recent
years Bruna has been working
abroad, performing both Brazilian and
international songs in countries like
Italy, France, Switzerland, UAE, Qatar
and Norway. She moved to Oslo in
2012 and has performed here with
some of the best musicians available.
See this link for a concert recording
with Stian Carstensen.
youtube.com/watch?v=BIAPMYqSaek

17.30 Sambaladies

Sambaladies er et dansecrew som
leverer latinokoreografier i alle
sjangre, men de er aller mest kjent for
sin karnevalssamba fra sambaens
vugge; Rio de Janeiro!! I all
beskjedenhet; de leverer rett og slett
sambashow i verdensklasse!

16.45 Klubben Raizes do
Brasil

Kampsportgruppen Raizes do Brasil
ble grunnlagt i 1980 og trener en type
capoeira son heter capoeira
contemporanea (samtids capoeira).
Gruppens trener bærer navnet
Sinuca. Sinuca er født og oppvokst i
Brasil og kom til Norge i 2007. Han
har jobbet som instruktør innen
Capoeira og afrobrasiliansk kultur i 17
år. Klubben finnes i Oslo, Asker og
Drammen. Den brasilianske
kampsporten capoeira oppstod under
slavetiden i Brasil. Slavene kamuflerte
kamptreningen sin med dans og
musikk for at ikke slaveeierne skulle
oppdage det, og capoeira ble en del
av slavenes kamp for frihet. 
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18.15 We Are One

We Are 1 består av 4 dansere fra
Drammen, samlet til gruppe for ca 1
år siden.

18.30 Shine & Anoja Mareen

Shine er erfaren hiphop -gruppe fra
det tamilske diaspora her i Norge.
Gruppen har jobbet med musikk i
mange år og har hatt flere konserter i
Norge og i utlandet, blant annet i
Canada og England. De er kjent for
meningsfulle tekster, samt enkle og
chatchy sanger. Anoja Mareen synger
med påvirkning fra indisk karnatisk
musikk. Hun er velkjent i det norske
indiske og tamilske miljøet og har
sunget sammen med flere kjente
sangere fra det Indiske Bollywood-
miljøet.

18.50 Change

Change er Endre Gryting, en ung
rapper født i Oslo, vokst opp i
Drammen. Sier han selv:  Har holdt
på for meg selv for det meste. Jeg har
en stil som er en blanding av old
school og new school rap inspirert av
mange forskjellige amerikanske
rappere.

18.00 Roy Aleksander

Pop/RnB artist og låtskriver. 14 år
gammel. Han har blant annet opptrådt
på Eras-festivalen og Oslo Street
Basket Cup.
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19.20 Navnløs & Rida

Navnløs & Rida er basert i rap og
sang, mixet inn i forskjellige sjangere,
sier de selv, i alt fra salsa til disco- og
inspirert av hip hop. De har holdt på
med musikk i 10 år men jobber
fortsatt med sin første utgivelse. Nå
begynner endelig debut-skiva “Livet
er en reise” å ta form.

19.30 Lazaro & Danays

Lazaro Izquierdo og Danays Iglesias
er begge fra Cuba og er to
profesjonelle dansere fra det 
afrokubanske miljøet.

19.40 Tarinray De la Habana

Tarinray kommer fra Cuba og er en
musiker som lever for den
tradisjonelle cubanske musikken. På
Cuba jobbet han heltid som musiker.
Nå som han er bosatt på Kongsberg
har han startet en ny karriære i nytt
land, for blant annet å jobbe med Son
Candela. En ny CD er i produksjon. 

19.05 Elvic

Elvic spiller Congo-funk, ja en
blanding av kongolesiske rytmer og
funk. Navnet henter de fra
hovedartisten Elvic Kongolo
opprinnelig fra Kongo (Kinshasha).
Gruppen har spilt lenge sammen, og
på mange forskjellige scener, blant
annet Norway Cup, Gatefestival
Drammen, Cafeteatret, Øya:off Cafe
sør, Håkon Hallen Lillehammer og
består i tillegg av Kristian Edvardsen,
Terje Meisingset, Terje Engen, Bjørn
Einar Hanstveit, Anders Nærø, Jørn
Jam Hansen, Ingrid Sæbø, Vegard
Holum, Leif Peter Vilhelm Grahn,
Marta Asgedom, og Therese
Alexandra Ihler Ørstad.
Hjemmeside: www.elvic.no
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20.30 Klondike

Klondike er en rykende fersk
besetning som har overbevist med
diverse Oslospillinger i det siste. 
Førstesingelen “Over The Treetops”
slippes i løpet av våren. En lytt til
denne lover lettbeint pop inspirert i
afroamerikanske rytmer. 

21.00 Los Importados

Los Importados spiller latin-
amerikanske pop/rock -coverlåter og
en god del latinsk dansemusikk.
Repertoaret strekker seg fra kjente
band som Soda Stereo (Argentina),
Caifanes/Jaguares (México),  Rostros
Ocultos (México), Divididos
(Argentina), Tito y Tarántula, Santana
(EUA) og Manu Chao (España).
Gruppen skriver nå egne sanger, og
har som mål å produsere eget album
innen utgangen av 2014. Los
Importados har en åtte år gammel
historie, tidligere som Los 3
Caballeros, og består av Dag Eriksen,
Olav Nenseter, Roberto Rosales,
David Campoverde og Tiago
Celestino.

20.00 Club Latino

Gruppen består av Oscar Reinfuego
fra Cuba på kor og perkusjon, Vicente
Cuba Manet fra Cuba på vokal og
Fernando Pena fra Ecuador på bass.
Gruppen lover positiv danseenergi og
latinske rytmer som salsa, cumbia,
bachata.
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