
SOUSOU & MAHER CISSOKO ETTA I MORSE PÅ NEW WORLD
BUZZ TOP 30 LISTA  - NU KOMMER DE TILL STOCKHOLM FOLK
FESTIVAL DEN 8/8
Topplistan bygger på lyssnarnas val.  http://www.newworldbuzz.com/hot30.html

Den framgångsrika duon SOUSOU & MAHER CISSOKO börjar bli veteraner, både på scen och i inspelningsstudion. I vintras
släppte de sin tredje skiva AFRICA MOO BAALU som fick ett mycket fint mottagande av både publik  och recensenter. De reste
på turné i Sverige, på Bali och i USA och möttes av jublande publikskaror överallt där de spelade. Nu i sommar är de heta på ett
antal sommarfestivaler. Vi är stolta på Stockholm Folk över att de spelar hos oss som första festival i sommarstockholm 2014.

Två unga musiker mitt i tiden. Hon från Skåne, han från Senegal. Båda präglade av att växa upp i en musikerfamilj. De förenades med koran
som gemensam nämnare och viljan att föra berättartraditionen vidare med musik. En vilja att berätta om samtiden med musiken som redskap.

Den nya skivan heter AFRICA MOO BAALU (dvs”stora afrikanska ledare”) och skiljer sig från de tidigare på flera sätt. Den är inspelad live.
Vilket bidrar till att ge  musiken en intimare, känslosam karaktär. En stor del av musiken på festivalkonserten kommer att hämtas från denna
skiva men även godbitar från de tidigare albumen kommer att ljuda ut över de gröna, vackra slottsparken ute på Hesselby slott i augusti. Den
första skivan, ADOUNA, bestod mestadels av traditionell musik och den andra, STOCKHOLM- DAKAR,  av egenskrivet material som spänner
över flera olika genrer.

-        Vår nya skiva AFICA MOO BAALU är ett slags mellanting, säger Sousou. Liksom den föregående skivan består den enbart av
egenkomponerat material.

Hon förklarar att för den oinvigde låter den nog väldigt traditionell, men att de plockat upp beats från allt mellan reggae och pop i sitt koraspel. - I
samband med lanseringen av förra skivan, STOCKHOLM-DAKAR, gjorde de just den resan med bil. En omtumlande upplevelse som etsade
sig fast.  – Vi träffade människor  som hade satsat allt på att försöka ta sig till Europa, men som fastnat på vägen.

Alla dessa möten har påverkat oss och även om vi inte sjunger specifikt om dessa människor finns de med i temat. Den nuvarande situationen håller
inte, säger Sousou . Maher säger att ett antal av de afrikanska ledarna fortsätter i samma spår som sina föregångare. Problemen fortsätter att 
vara desamma. Titelspåret Africa Moo Baalu handlar om världen och att allt kan bli bättre.  Ledarna i både Afrika och Europa behöver sätta sig ner
tillsammans och försöka hitta lösningar. Det är viktigt, säger Maher. 

De berättar att Maher möter vissa fördomar och Sousou andra. En del tycker att bara svarta afrikaner ska få spela denna typ av musik, men vi
anser att det handlar om vilken kärlek du har till musiken. Din hängivenhet är viktigare än din hudfärg. En hudfärg ska varken berättiga eller
hindra. Du ska få göra det du vill, oavsett din pigmentmängd.  Ibland möter Sousou och Maher arrangörer som tycker att ”vi har redan haft ett
koraband i år, vi kan inte ha två”. -  Men koran är ett mångsidigt instrument. Du kan byta stämning, precis som på en gitarr, så den kan låta på
så många olika sätt, säger Maher.

Hur skulle ni beskriva er musik för någon som aldrig har hört den, med tre ord? - Öppen för alla, säger Maher snabbt
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www.sousoumaher.se

www.stockholmfolkfestival.se

I år äger festivalen rum den 7 -10 augusti. Omkring 200 artister från när och fjärran medverkar på fem olika scener. Bland annat medverkar:
 TOMAS LEDIN OCH HÖGA KUSTEN KAPELLET, ALE MÖLLER BAND, HELSINKI COTONOU ENSEMBLE, THE GOODBYE GIRLS, GEORG
”JOJJE” WADENIUS, VERA NORD,  SOUSOU OCH MAHER,  QUILTY, TAUBESPELEN MED SVEN-BERTIL TAUBE, SARAH DAWN FINER,
MIKAEL SAMUELSSON, MARIT BERGMAN, NIKLAS ANDERSSON, ANNA-LOTTA LARSSON, MARTIN ÖSTGREN HUSBAND m.fl. 5 FOLK
FESTIVAL MED SOFIA JANNOK, ARJA SAIJONMAA, JORD, SARE ROMA, ANNE KALMERING, VÄRLDENS BAND, SNAKKA SAN & SVER
JUHA MULARI, SALLYSWAG m.fl. JAERV, MIRIAM AIDA AFRO SAMBA ORCHESTRA, VIDAR, ANNA STADLING, DIMITRI KIESKI,
SYMPHONIC STOMP, PIERRE STRÖM, UFIS KURSUPPSPEL, ELLIKA SOLO RAFAEL, RÄFVEN, MASSIVET, SIROCCO, TRANOTRA, THE
LOULOU SISTERS, FILIP JERS QUARTET, BJÄRAN, STALLET, FÉLIX LAJKÓ, MATILDA MÖRK, BENGT PEDER OLROG, LOLITA RAY, DAG
PALM, HILMA, BILLEY SHAMROCK & BENNY SJÖGREN, SVÄRDSJÖ  SPELMANSLAG, SIMONE MORENO, ELIN LYTH, MONICA
SÖDERBERG, GUBB, PAULA NOEL, CHRISTER ULVEHOFF, PARIZAD, SOUSOU OCH MAHER CISSOKO, BOEL SCHENLAER.
Det blir ett myller av artister, musiker, kurser, musikjam, konst, poesi, knallar med mat från hela världen och en mängd olika aktiviteter. 

Vill du veta mer om vilka artister som kommer till festivalen klicka här: Stockholm Folk Festival
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