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FELIX TANI JAZZ QUARTET feat.

SAUDA SIMBA (TZ) & ANNA PAULINE (SE)

”Höganäsbördig jazzsångerska möter jazzsångerska från Kilimanjaros bergslandskap”
Hur kommer det sig att en skånsk jazzsångerska slår sig samman med en tanzanisk? För att göra en lång historia kort – en
gemensam kärlek till Tanzania! Lägg till en delad passion för jazzmusiken, dansen och rytmerna - så får du en spännande
kombination, som nog sällan hörts i Sverige!
Jazzsångerskan Sauda Simba är en stark kulturprofil i sitt hemland Tanzania och kallas för Östafrikas svar på Sydafrikas
Miriam Makeba och Västafrikas Angelique Kidjo. Sångerskan har hela världen som sitt arbetsfält och arbetar för att bygga
ett kulturellt centrum i hemstaden Dar es Salaam vid Indiska Oceanen.
Prisbelönta jazzsångerskan Anna Pauline är sedan länge känd för Helsingborgspubliken och skördar stora framgångar
runtom i Sverige med sitt kritikerrosade album Give me time, som släpptes våren 2015. I maj väntar en turné som
innefattar Barcelona, Berlin och Köpenhamn - nästa vår är det England som hägrar. Under Anna Paulines turné i Tanzania
under sensommaren 2015 skulle de båda sångerskorna ha träffats för ett eventuellt framtida samarbete. Tyvärr befann sig
Sauda i Australien vid denna tidpunkt och hoppet om en gemensam konsert kunde då inte bli verklighet. Tack vare Hans
Persson och Inger Thede i Vänföreningen till Museum and House of Culture in Dar es Salaam, blir drömmen om en
gemensam konsert nu verklighet*!
Bakom sångerskorna står ett ytterst gediget ackompanjemang; Felix Tani Jazz Quartet. Felix Tani är en ung,
framgångsrik jazzpianist med rötterna i Helsingborg - utbildad vid Kungliga Musik-högskolan i Stockholm. Tani har arbetat
med namn som Tomas Franck, Anders Bergcrantz och Bernt Rosengren. I kvartetten ingår även välkände altsaxofonisten
Tomas Trulsson, basisten David Andersson och trumslagaren Per Knutsson.

Vad: Jazzkonsert & internationellt kulturutbyte
Vem: Felix Tani Jazz Quartet feat. Anna Pauline med gäst:
Sauda Simba (TZ)
Var: Helsingborgs Stadsteater / Foajéscenen
När: Fredagen den 22 april kl 19.00
Entré: 150 kr (betalas kontakt vid inträdet)
Länkar/Artist Info: www.annapauline.com
www.sauda-jazzmin.com
Kontakt: Inger Thede
Tel: 070-526 03 26. E-post: inger.thede@gmail.com

* Under devisen ”Art and Culture for Human
Rights and Democracy” har vänföreningen sedan
2013 stöttat ”National Museum and House of
Culture in Dar es Salaam” i att utvecklas
till en spännande spelplats för tanzanisk
kultur
med
inslag
av
internationella
gästspel, där jazzsångerskan Sauda Simba
bl.a. har varit projektledare. Inger Thede ansvarig arkitekt på Michelsen/Tengbom i
samarbete med Norman & Dawbarn (TZ) för
kulturhusbygget
under
2003-2011
har,
tillsammans med tanzanisk personal från
Kulturhuset, stått för kontakten med Helsingborgs kulturinstitutioner för ett svenskttanzaniskt samarbete i Helsingborg.

