Koraspiller fra
Vestafrika
Grioten (historiefortælleren) Basiru Suso er professionel

musiker og har boet, spillet og undervist i Danmark siden
1997. Basiru er født i Gambia, og opvokset i Mali. Familien
Suso har i mange generationer været førende indenfor
koramusikken i Vestafrika.

Solo

Duo

Basiru Suso tilbyder workshops og koncerter, som

tilrettelægges og kombineres efter ønsker og behov for
det aktuelle arrangement. Du er derfor altid velkommen
til at kontakte og høre nærmere, hvis du har spørgsmål,
ideer eller særlige ønsker.

Basiru Suso

Koraspiller • Verdensmusik

Vestafrikansk musik/dans
Afrikansk historiefortælling

Kontakt

Yrsavej 4, 2.t.v. • DK - 5200 Odense V • Tlf: 31779577
Email: basiru1@ofir.dk
www.basiru1.com

Trio

• WORKSHOPS for skoler / institutioner m.m.
• KONCERTER optræder solo, duo eller trio med
kora / sang / guitar / bas / percussion / dansere

Basiru Suso

Workshops

Basiru Suso tilbyder workshops og undervisning
tilrettelagt efter den aktuelle aldersgruppe,
- med leg, humor, fantasi og kreativitet
som bærende elementer.

For skoler og institutioner tilbydes 2 moduler
der henvender sig til børn og unge:
1. Modul. For 0-5. klasse
“En legende, interaktiv workshop hvor børnene aktivt bliver
indraget i det vestafrikanske eventyr. Vi indøver rytmer og
leger med instrumenter som kora og percussion (afrikansk
zylofon)”
2. Modul. For 5.klasse og opefter
“Som gæsterlærer underviser jeg enten alene eller i
samarbejde med musiklærere eller andre lærere.
Jeg medbringer mine egne instrumenter og eget materiale
som vi vil arbejde med i workshoppen. Vi øver både mine
egne musikkompositioner og improvisation, såvel som
traditionelle Vestafrikanske musikstykker.”

Koraspiller fra Vest Afrika

Koncerter

Koraen er et 21-strenget instrument,

der minder om harpen og går historisk
mindst 600 år tilbage. I dag bliver den
især brugt ved ritualer og ceremonier
som bryllup og barnedåb.

• Basiru Suso kan optræde solo
• I en duo med Inga Thommessen (kora og guitar)
• I en trio (kora, bas og percussion)
• Eller udvidet med dansere.
historiefortælling, Afrikansk dans m.m.

Workshops og koncerter tilbydes for:

• Skoler, efterskoler, højskoler, Institutioner og biblioteker
• Virksomheder og foreninger
• Private arrangementer (bryllup, barnedåb m.m.)
• Musiksteder, festivaler m.m.
Pris efter aftale

Salg af
Instrumenter

Kontakt for nærmere info

KONTAKT: Basiru Suso • tlf: 31779577 • WWW.BASIRU1.COM

Genre: Verdensmusik, Vestafrikansk musik, Afrikansk

Grioten er betegnelsen for en
Afrikansk koraspiller og historiefortæller
eller en “omrejsende troubadour”.
Grioten havde tidligere en særlig funktion
som “formidler af kulturhistorien” og som
rådgiver for konger og åndelige ledere.

Musikalsk baggrund
Basiru Suso blev oplært i koraspillet af Grioter fra Suso familien,

Gambia, og forsatte sine musikalske studier ved Institut National
des Arts i Bamako, Mali.
Basiru kom til Danmark i 1997 og har spillet sammen med
førende musikere som: Jorge Degas, Palle Mikkelborg, Moussa
Diallo, Mikkel Nordsø, Jakob Andersen og Klaus Menzer. I 1999
udgav Basiru Suso cdén “Suso Kunda”. Endvidere medvirker
han på Danseorkestrets cd “Spred vingerne ud” og på Moussa
Diallo´s cd “K´Kekeliba project”. Basiru Suso optræder ved
festivaler i Danmark (bl.a. Roskilde 2003 og 2005) samt i Europa
og øvrige udland bl.a. Indonesien og Pakistan.

Koncert med
Afrikanske dansere

Musikworkshop

