Verdensmusikkscenen // Musikkfest Oslo // 6. juni 2015
Velkommen til Verdensmusikkscenen i Kubaparken! I år har Verdensmusikkscenen 15års
jubileum, og presenterer et vakkert, heftig og dansbart program, med toner fra alle
verdenshjørner. Scenen er et samarbeid mellom Ricardo Sanchez og TrAP. Servering
ved Café Rustique. Tune inn på FM 105,8 for å høre Radio Latin-Amerikas livesending.

12:00 Miriam Mercedes og Sheldon George Blackman
Årets MC’s ønsker velkommen. Mercedes er en sterk vokalist fra Drammen som har
opptrådt på mange scener. Hun har deltatt i både The Voice og Idol samt jobbet for TV2
i programmet "Syng ut" med Tore Aas. Hun jobber til daglig som sang-coach og holder
kurs for ungdommer og barn, samt at hun jobber som artist på ulike oppdrag.
Sheldon Blackman er en unik musiker og låtskriver fra den karibiske øygruppen Trinidad
og Tobago, som nå er basert i Oslo med sitt band The Soul Rebels. Hans musikk er
tidligere beskrevet som lyden av «karibiens musikalske hjerteslag», og er hans måte å
leke med sjangere som calypso, soca, reggae, rapso og jamoo smeltet sammen til en
unik og fengende lyd.
	
  

12:30 DJ Piedra
Definitivt Norges hotteste Latino DJ!
	
  
	
  

13:00 Rafiki Road Trip

Rafiki Road Trip spiller dansbar musikk inspirert fra forskjellige land i Afrika. Musikerne i
bandet holder et knallhøyt nivå, og når de kommer sammen med et mål om å skape god
stemning, blir det som oftest rett og slett god stemning. Rafiki Road Trip består av
Oddrun Lilja Jonsdottir på gitar og vokal, Marthe Lea på saksofon og vokal, Solo Diarra
på vokal, ngoni-cora og perk, Knut Olav Sandvik på bass og vokal, og Øystein Vik på
trommer.
SoundCloud

13:30 INKULULEKO Cultural Group

INKULULEKO Cultural Group ble startet for mer enn 25 år siden som et ledd i
solidaritetsbevegelsen mot apartheid i Sør-Afrika. Inkululeko har flere ganger hatt æren
av å synge for både Nelson Mandela og Desmond Tutu. Koret har spilt inn flere CDer og
medvirker senest på Zwai Mbula sin CD-innspilling “Norwegian images” som kom ut i
2013. I løpet av de siste årene har koret samarbeidet med flere sør-afrikanere, noe som
har gitt mye gjensidig inspirasjon og sang- og musikkglede. En stor oppgave i disse
dagers Norge er å bidra til å redusere fremmedfrykt blant våre egne innbyggere.
Inkululeko håper gjennom sang og musikk å kunne være med på det. inkululeko.no

14:00 Karo

Karo, a vocalist, composer, author of lyrics, guitarist, awarded at multiple music
contests and vocal festivals. She studied jazz vocal at the Cracow School of Jazz and
Light Music. Originally from Poland, now based in Oslo Norway. She plays with an
international band. The artist aims at mixing different music genres and styles, such as:
pop, jazz, blues and ethnic music. Blending these genres, she creates her own style.
When it comes to her role models, we should mention here Nina Simone, Tracy
Chapman, Lauryn Hill, Ayo and India Arie.
	
  

14:30 Xavier "El Poeta del Diablo y sus Angels"

Madam, I’m Adam
your palindrome
born in Bjølsen, Bølivia
and i take the apple
for you and for me

15:00 Oslo Gnawa band

Oslo Gnawa er en musikergruppe med røtter fra alle verdens hjørner, deriblant Norge,
Morokko, Gambia, England, Kroatia og Russland. Oslo Gnawa spiller Gnawa musikk, som
vi kjenner til fra mangfoldige musikktradisjoner. Mektig inspirert av musikk lokalisert i
Nord- og Vest-Afrika, og er faktisk det eneste gnawa-bandet i Skandinavia. Gruppen
spiller tradisjonell musikk med innslag av noe teknologisk musikk. De har spilt på flere
eventer og arrangementer i Oslo, spiller så ofte de kan, og ønsker å fortsette å
produsere magisk musikk.
hassanmaroine.wix.com/oslo-gnawa-band#!set-list/cc2c
Facebook

15:30 RM Radio Musikal

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, i tillegg til konserter. Bl.a. Den Argentinske
ambassaden, HiO, Stavanger Konserthus, BVD festivaler i Norge, etc. 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.
	
  
	
  

16:00 Espacio de Arte & Flamenco & Ballet de Danza Mexicana

Espacio de Arte & Flamenco offers flamenco classes for professionals and nonprofessionals but with the philosophy of consciousness and complete transmission of
all the elements involved in the process of learning flamenco. “Espacio de arte &
flamenco” derives from the same philosophy as Pássaro de Mar. They create dance
performances and cultural interchanges at national and international levels in order to
strengthen the institution and to motivate students; To make events where we can all
learn from each other, inviting artists, dancers and teachers with the same philosophy
and passion to spread the art.
passarodemar.com/home/?lang=en
Facebook

16:15 Nad Jee

NAD Jee is a songwriter, rapper and composer. His urban rhythms and music creates a
natural link between generations and cultures. He has been touring from Iceland to
Thailand, in festivals and clubs. His music is a mix of Bhangra, house, pop and rap.

16:30 Bruna Santana band

Bruna er ei 25 år gammel brasiliansk sangerinne født i Sao Paulo, Brasil. Hun har nå
bodd 2 år i Norge og har hatt diverse opptredener som freelance sangerinne her. Bruna
er medlem av gruppene Ala Brasil og Oxente. Noen av høydepunktene i Norge har værtå
pningen av Astrup Fernleys ustilling Imagine Brazil, Julejazzen på Eidsvoll med Stian
Carstensen og Ola Kvernberg, å synge med Nelson Faria på MELA-Festivalen på
Rådhusplassen i Oslo, The Source: of Christmas på Cosmopolite Scene, utallige VMfester på Vulkan Arena i forbindelse med fotball-VM 2014 i Brasil, Den internasjonale
kvinnedagen på Union Scene i Drammen og Elvefestivalen i Drammen.
Bruna begynte med musikk i ung alder, og 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 popmusikk med forskjellige band og prosjekter
som freelance sangerinne i Brasil. Etter fylte 18-år reiste Bruna ut av Brasil for å synge i
diverse land og byer, som De Forente Arabiske Emiratene, Qatar, Italia og Frankrike.

17:00 WARI

Gruppen Wari-Peru ble grunnlagt i 2002, fordi initiativtaker Salvador Machaca hadde en
drøm om å gi ut egenprodusert musikk. Samme år gikk drømmen i oppfyllelse, og første
CD, ”Entre la guerra y la paz”, var et faktum. Salvador fikk hjelp av Edgar Albitres, som
synger på alle sangene, unntatt én, der man hører William Solares. I 2005-2006
turnerte Wari, som da besto av Salvador og Edgar, rundt i sitt fødeland Perú. I 2014 fikk
Wari to nye medlemmer, Ronald Solares og Wilbert Villanueva. Sammen ga de ut
singelen ”Maldito amor” i 2014. Nå holder Wari på å spille inn en ny CD, som kommer ut
i 2016.
	
  
	
  

17:30 24 Kilates, Banakao

24 Kilates is a band with members from Ecuador, Mexico, Dominican Republic and
Guatemala with its base in Oslo. Playing in different social events, 24 Kilates & Banakao
are giving a touch of latin flavours to their presentations with several Latin rhythms
specially Cumbia and Bachata. Their members have played in different projects around
the world and are regular performers in bars around Oslo, specially Cafe Brasil and
Open Scene.

18:00 LATINROT

Latinrot er et nystartet band som består av erfarne musikere fra Ecuador, Den
Dominikanske republikk, Mexico og Norge. Med sin fusjon av kjente norske og
utenlandske sanger med rytmer og uttrykk fra Latin-Amerika, lager de ny og spennende
musikk som bringer noe hittil ukjent til musikk- og dansescenen. Med fengende rytmer
som bachata, salsa og cha-cha-cha er det vanskelig å ikke la seg rive med!
Fem musikere utgjør Latinrot:
Josefin Ryde (vokal) er en sanger fra Norge med lang erfaring innen musikk; blant annet
fra marimba, klassisk piano og korsang i tillegg til solosang. Carlos Steinmann (guitar) er
opprinnelig fra Mexico hvor han i mange år har spilt i et av landets mest kjente
rockeband “six degrees”. Fernando Pena (bass og bandleder) er fra Ecuador. Han har
også erfaring fra Spania, og har spilt i flere band i Norge innen sjangeren latin music.
Tito Guevara (perkusjon) er opprinnelig fra Ecuador, og har gjennom et langt musikerliv
virket som musiker og perkusjonist. Rafael Ortega er perkusjonist fra Den Dominikanske
Republikk med lang erfaring fra ulike latin-amerikanske rytmeinstrumenter.
	
  

	
  

18:30 Shady Rasta

Shady Rasta er et Neo-Reggaefenomen uten like. Med sin særegne blanding av
funkinspirert hip-hop, discobeats, fengende blåseriff og pop-vokal skal det ikke mye til
før publikum danser iherdig til musikken. Siden 2012 har bandet vokst fra fire til ni
medlemmer, noe som forsterker liveopplevelsen til både publikum og
bandmedlemmene, gjenspeilet i det økende antallet publikum på hver konsert. Bandet
jobber hardt med å være nyskapende og gi publikum noe nytt å se frem til hver konsert,
noe som bringer historien videre og skaper samhold mellom lytter og musiker. Bandet
slapp nettopp ut sin første singel og live-video, og kommer til å slippe flere teasere og
videoer frem til release av EP i år.
Facebook
Urørt

19:00 Kristian Fabrizio-band

Kristian Fabrizio forelsket i seg musikk i baptistkirken da han bodde i USA som 9-åring.
Dette var starten på en livslang reise som fikk han til stå på all slags scener, ikke bare i
USA, men også i foreldrenes hjemland, Honduras og her til lands. Fabrizio er kjent som
en energisk type, som ikke er redd for å uttrykke sine innerste følelser til publikum.
Inspirert av artister som Marvin Gaye, Stevie Wonder og Michael Jackson vil Kristian
Fabrizio by på en musikalsk opplevelse hvor soulmusikken står i sentrum.

19:30 Hädvig

Hädvig er et rykende ferskt bandprosjekt fra elvebyen Drammen. Tre gode venner
møttes en sensommerkveld for å prate og le. Med gitarene lett tilgjengelig ble kvelden
lang og tonene mange. Pust ut, slipp skuldrene ned – hopp opp og slå ut håret! Hädvig
maler store og stemningsfulle tonale landskap med en levende og dynamisk rytmikk.
Medlemmer: Christoffer Mietle Furuheim, Anders Lieblein Røsæg & Sondre Drangsland

20:00 Lady Moscow

Lady Moscow er kjent som Norges beste liveband. Den akustiske sekstetten har i en
årrekke bygget seg opp en solid fanskare i den norske musikkunderskogen, og har
besøkt et svært spekter av scener og festivaler i både innland og utland, fra Rockefeller
til Riksscenen, fra Bylarm til Månefestivalen. Med sitt fjerde album under arbeid er
bandet nå på vei til topps for fullt!
I januar 2014 slapp Lady Moscow sitt tredje studioalbum A story about true love and
weather, i et fullsatt John Dee i Oslo. Albumet fikk en god mottakelse blant både
publikum og anmeldere, og høstet blant annet en femmer av Aftenpostens Svein
Andersen med beskrivelsen «spinnvill, energisk, innovativ akustisk folkrock». Lady
Moscow har våren 2015 spredt folkrockens budskap ved opptredener på flere
internasjonale festivaler, deriblant på den kjente Beatles-scena The Cavern i Liverpool.
Bandets fjerde album skal etter planen slippes i løpet av høsten 2015.
ladymoscow.com

20:30 Klondike

Klondike er et Oslo-basert orkester. De spiller den musikken de selv vil høre når de
lukker øynene og tenker på sommer og sol. De spiller den musikken de helst vil danse til
når det er tett og svett. Med trestemte vokalharmonier, lekne gitarlicks og beats som
beveger, lager Klondike musikk man lytter til med hoftene.
www.klondikeband.com
	
  
	
  

21:00 Tsarsten & the freudian slippers

For 5 år siden pakket multi-instrumentalisten Ragnhild Sarsten sekken, tok med seg
sine beste venner, Ragnhild Bruseth og Siri Austeen, og dro ut i verden for å finne deres
hellige gral – urtonen. Tsarsten & The Freudian Slippers har siden skapt et eget
musikalsk univers hvor steppetundraens lydbilder blandes med lyden av den norske sjel.
På sin eventyrlige reise langs Silkeveien var de så heldige å få lov til å veve på verdens
eldste vev – den tidligste utgaven av ”verdensveven”. Lyden fra denne veven samt lyder
fra kamel – og hestehover er en naturlig del av bandets folkloristiske lydbilde. I tillegg
flettes norske instrumenter som hardingfele, kransekakeringer og bærplukkere inn i
den noe uortodokse tilnærmingen til populærmusikken – med klare trekk fra
Steppeoasenes Sanddyne Disco.
Ved hjemkomsten til Norge seilte Tsarsten & The Freudian Slippers og Steppeklanen rett
opp som debutanter på Statens 127. Høstutstilling med performance-konserten ”In
public Time!”. Kamelpelsen sto i taket, blås, bjeller og steppedans klinger ennå i
publikummet som på åpningskvelden ble overrasket av det spillende opptoget som
marsjerte ut av Slottsparken og opp på Kunstnernes Hus’ festscene. Der gav bandet alle
de tilstedeværende en herlig musikalsk reise i alle himmelretninger.
14. Mars i år slapp de debutalbumet “Caravan Serai” på Internasjonalen i Oslo.
www.freudianslippers.no

21:30 ATMASFERA

ATMASFERA er et World/Indie multi-instrumentalsk band med lang erfaring fra
festivalopptredener og arrangementer rundt om i verden. Vi nevner spesielt Woodstock
(Polen), MoldeJazz (Norge), GBOB, Emergenza (Russland), Kraina Mriy (Ukraina), Berlin
Peace-Festival 2014 (Tyskland). De inviterer til en storslagen musikalsk oppføring med
virkelig god atmosfære, som vil røre og engasjere publikum. Musikken skaper en utrolig
positiv stemning, og er umulig å ikke like! Se noen av deres musikkvideoer her:
https://www.youtube.com/watch?v=k1h-wGJOyjs	
  
https://www.youtube.com/watch?v=g9Ak5AK7gGw	
  
atmasfera.com

22:00 KNA Connected

Fitted with their loose rhymes, Latin groove and a passion for music that never stops
burning, this hip hop latin duo have transcended their vigilant hiphop roots into their own
unique sound, the likes of which the music world has rarely seen. Ever curious and ever
confident, KNA Connected is known for energizing crowds at every level with hits like
Restless, Fire Fuego (top 20 on the German dancechart) and “Fibs” (went platinum in
Scandinavia). Now it’s time for Big Naimi (CUBA) and Adonis Gomez (DOMINICAN
REPUBLIC) to conquer the world with their new album, Spanglish System, out in stores
now.

22:30 Honey Bank - The Wisdom of the Bees

While the artistic and environmental project Honey Bank in Oslo is launched on June 6th
at Kubaparken, the composer Pierre Thilloy is invited by Institute Français de Norvège to
present for the first time the melodrama «La Sagesse des Abeilles» (The Wisdom of the
Bees), a contemporary music piece based on the text of the famous French philosopher
Michel Onfray, played with the two percussionists François and Vincent Guilliou.
www.kords.fr
Facebook
WiMP
SoundCloud

