MOUSSA DIALLO & The Mali Walking Blues Project

Moussa Diallo
Zoumana Téréta
Samba Diabaté
“Petit” Adama Diarra

- bas, vokal, perkussion
- sokou, vokal
- n’goni, guitar, balafon, perkussion
- djembé, kora, balafon

Den kendte dansk-maliske bassist, Moussa Diallo, har med sine dybe rødder i Malis musiktraditioner formet et unikt line-up med top musikere fra Mali, hvor han præsenterer publikummet for den spændende og ældgamle musik fra Mali i en moderne ramme.
I sammenarbejde med LMS - Levende Musik i Skolen skal kvartetten på skoleturne med koncerter og workshops for overbygningselever i danske skoler. Udover
skolekoncerterne er der også planlagt workshops på Århus Musikkonservatoriet.
Workshops vil inkludere visning af filmen ‘Miniyamba - Walking Blues’ efterfulgt af
en debat.
Moussa Diallo arbejder p.t. på at arrangere nogle eksklusive weekendkoncerter på
udvalgte spillesteder i Danmark og vil prøve at få et TV/radio journalistisk debat
vedr. situationen i Mali om hvordan den påvirker kunstnernes dagligdag.
DR Radio har allerede booket 3 koncerter i DR Koncerthuset den 22. november.

Moussa Diallo har skrevet musikken til filmen ‘Miniyamba - Walking Blues’, en
animationsfilm lavet af Luc Perez, produceret af Vibeke Windeløv med bl.a.støtte
fra Det Danske Filminstitut og ARTE.
Filmen handler om emigration og er allerede blevet vist på TV ARTE og på mange
internationale filmfestivaler (Cannes Film Festival, Clermont-Ferrand, MECAL
Barcelona, International Festival of Animated Film TRICKFILM Stuttgart, International Short Film Festival Kyiv, 10TH Edition Human Rights Film Festival
Barcelona-NYC-Paris)
I løbet af sommeren skal filmen også vises på International Animated Film Festival of Annecy, International short Film Festival of Palm Springs USA og Animation Festival of Brazil, ANIMA MUNDI.
En CD og DVD med samme titel ‘Miniyamba - Walking Blues’ udkommer i Tiger
butikkerne i November 2013. Musikken er indspillet i Bamako med et stærkt line-up
af sangere og musikere fra Mali. På dette album findes sangen ‘Tchiekagni’ som
modtog en Grammy for Dansk World Track ved Danish Music Awards 2011.
Tre af musikerne fra CDen er med på turnéen. Publikum garanteres en uforglemmelig koncertoplevelse med musikalsk klasse og etnisk autenticitet.
The Mali Walking Blues Project er på turne i Danmark fra d. 13. november til den 8.
december med støtte fra DCCD - Center for Kultur og Udvikling.

Flere info T.B.A. på www.moussadiallo.com turneplan i løbet af sommeren.
Link til Luc Perez film: www.miniyamba.com
Her er en lille hygge jam i Bamako fra december 2012 med Zoumana Téréta på vokal, “Petit “Adama Diarra på Djembé og Barou Diallo på guitar.
https://vimeo.com/65802080
Zoumana Téréta spiller den lyriske afrikanske violin ‘sokou’ og har en gudsbenåede blues stemme. Han har længe været en del af den international anerkendte sangerinde Oumou Sangarés ensemble. Han fik stor opmærksomhed som sanger på
Bassékou Kouyatés debut album. Téréta er også featured på Moussa Diallos to
kommende CDer og kommer for første gang på turne i Danmark. Har du hørt ham
en gang vil du aldrig glemme ham!
http://www.youtube.com/watch?v=AOgrYN9O4iA

Samba Diabaté er multiinstrumentalist; han spiller på guitar, balafon og n'goni og
er en flittig brugt studie musiker både i Mali og i udlandet. Han har været på turne
rundt i verden, med bl.a. Toumani Diabaté og den legendariske guitarist Djeli Madi

Tounkara. Diabaté har lige udgivet en ny CD med sin egen trio og er ofte på turne i
Schweiz og Frankrig.
http://www.youtube.com/watch?v=d_i42utsZzs
“Petit” Adama Diarra er en fænomenal djembé spiller. Han mestrer også, kora,
guitar og balafon og spiller på et hav af forskellig perkussion. Diarra har medvirket
med både maliske og kendte internationale navne som Dee Dee Bridgewater, Damon Albarn, Taj Mahal m.fl.
http://www.youtube.com/watch?v=_R0mRgetIZQ

