MUSIKCENTRUMÖST presenterar:

Bulo Dinna – Sträck ut din hand!
— med Sousou & Maher Cissoko

Sousou & Maher Cissoko har
rötter både i Sverige och Senegal
och ser sig själva som Jalis, även
kallat Griot vilka ursprungligen är det
västafrikanska mandinkafolkets
musikaliska historieberättare.

Möten mellan kulturer
Jalins huvudsakliga roll är att genom musik
förmedla berättelser och skapa förståelse mellan
människor. I dagens samhälle karakteriserat av ett
allt hårdare klimat med skarpare gränsdragningar
mellan ”vi” och ”dem” har en sådan uppgift
utkristalliserats till en central komponent av Sousou
& Mahers musikskapande.
Hösten 2011 genomförde de tillsammans med
journalisten/etnologen Karin Elfving projektet
Stockholm/Dakar, en bilresa mellan Stockholm och
Dakar med syfte att inspireras av möten under
resans gång men också att skapa debatt kring
frågor om rasism och främlingsfientlighet och visa
på det berikande i möten mellan kulturer.
Projektets syfte är att lyfta fram ytterligare
dimensioner till den musikaliska upplevelsen och
samtidigt ta upp frågor kring kulturell mångfald och
interkulturell samverkan. Att hitta nya sätt att
förmedla kunskap och skapa diskussion bland
ungdomar och verka för att människor i allmänhet
lär sig hur man alltid kan vända på kategorier och
tänka inkluderande istället för exkluderande.

Sousou och Maher är två artister som bjuder på
sig själva med stor värme och närvaro .Sousou är
en av världens få kvinnliga koraspelare. Hon har
rötterna i Skåne men lever nu halvårsvis i Senegal
tillsammans med Maher Cissoko, som föddes in i
en berömd korafamilj.

FAKTA
Rek ålder:12-19 år
Pris:Enl. ö.k. beroende på arrangemangets
art.
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Föreställningen innehåller nykomponerad musik,
producerad med stöd av Kulturrådet och
Konstnärsnämnden. Musiken återfinns även på
Sousou & Mahers kommande album som släpps
våren 2014.

Sousou & Maher Cissoko har stor erfarenhet av
att arbeta med barn och ungdomar genom
konserter och workshops. De har turnerat med
barnföreställningar genom Länsmusiken i
Stockholm 06/07/08 och 11/12 samt i Sörmland och
Västergötlands län (07/08).
De var nyligen inbjudna till Washington DC för att
spela på barnmusikfestivalen ”Kids Euro 2013” och
på det prestigefyllda Kennedy Center.
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