
Live & Direct

Fredag 31.08 - Lørdag 01.09
På PARKTEATRET SCENE OSLO

The super nights -  10th memorial anniversary and tribute to  
THE KING and founder  of Afrobeat  
FELA ANIKULAPO KUTI

Fronted by

DELE SOSIMI
and His Afrobeat Orchestra (UK)

THE AFROBEAT MAESTRO & EX.member - Keyboadist - Egypt80

STED: PARKTEATRET SCENE OSLO
(Olav Ryes plass 11. Tel: +47 22 35 63 00)
Bill.bestilling: Postbillettservice (www.billettservice.no)
Eller selges ved døra. 18 år leg.

Bill.: festival pass kr. 350,- + avg.
Dags pass: kr. 250, - / 280,- + avg.
Tid: kl 21.00

Sponsorer: Norsk Kulturråd, FFLB, MFO, FFUK, AMUN, Page2 artist mangement & record promotions, 
Oslo kommune- Bydel Grunerløkka, African Cultural Awareness

SUPPORT:
THE ROOTS MAN BAND (NOR)

(afrobeat,w.african hilife,reggae)

Other line ups:
SAMPEACE BROWN BAND (NOR)

(mixture: pop,soul,r&b,w.african hilife)
                       FEAT.
LPJ- LA PETITE JESSICA (NOR)

(with Dancers- afro-pop/Rap)
BANJO MOSELE (& The Veterans) (NOR) 

 (afro-pop/south african jazz/world)
 MAGHREB FUNK BAND (NOR)  

(funk, pop, reggae, world)
THE BURNIN COMBO ( NOR) • HEARTICAL BAND (NOR)  

 (reggae)                                             (dance hall/reggae)
SHELL MK-BENGEE (NOR) • REAL TALK DANCE GROUP (NOR) 
(rap, Hiphop)                              (explosive 15 man r&b,soul dance enssemble)
 
Konferansie: Elvis Chi Nwosu (NOR) & Michelle Tabu (NOR)



SenSommer Int. Musikkfestival byr på i år: 
The super nights - 10th memorial anniversary and tribute to 

THE KING and founder of Afrobeat 
FELA ANIKULAPO KUTI 

Fronted by

THE AFROBEAT MAESTRO & ex-member- Keyboadist- Egypt80
DELE SOSIMI ( And His Afrobeat Orchestra) 

direkte fra UK, i tillegg til en hel hærskare av lokale godbiter. Sen sommeren med friske 
og tunge rytmer fra hele verden på Parkteatret denne helgen. 

Fredag 31. August 

Kveldens program blir ledet av to talenter, annerkjent afrobeat fans:  
ELVIS CHI NWOSU og MICHELLE TABU  
REAL TALK DANCE GROUP (NOR) - eksplosivt 15 man r&b,soul dans essembel, 
SHELL MK-BENGEE (NOR) - rap, hip hop, HEARTICAL BAND (NOR)- Dance hall/reg-
gae, THE BURNIN COMBO (NOR) - Reggae, MAGHREB FUNK BAND (NOR) -
funk,pop,reggae,world, BANJO MOSELE & The  
Veterans (NOR) - afro-pop,south African jazz/world, SAMPEACE BROWN BAND (NOR) - 
blanding: pop,soul,r&b,w.african hilife, FEAT. LPJ - LA PETITE JESSICA (NOR) med dansere 
- afro-pop, rap , DELE SOSIMI & His Afrobeat Orchestra avslutter kvelden med en kort smakebit 
av (jazz, afrobeat-Part 1) som blir et oppvarming av den kommende neste dags store feiring med 
10års memorial merkering av kongen og oppfineren av Afrobeat FELA ANIKULAPO KUTI som 
vil bli merket av oslo folk.
Festivalens første dag byr på varierte musikalske innslag med det felles at de priser sommeren og 
det musikalske mangfoldet. Varm opp til morgendagens store og tunge rytmiske opplevelse for de 
som er glade i dans. Det blir garantert varmt her inne!

Lørdag 1. September

DELE SOSIMI & HIS AFROBEAT ORCHESTRA

SUPPORT
The Roots MAN Band (NOR) - afrobeat, w.african hilife, reggae.
Festivalens andre dag blir den store feiringen og her inne en kjempe rein av ekte tunge Afrobeat 
rytmer, reggae og hilife musikk til alle! 

OM DELE SOSIMI & Afrobeat Orchestra
Født i UK, men opprinelig fra Nigeria. En av UK’s eksponente og int. annerkjent afrobeat artist og 
musiker som i mange år har spilt med kongen og oppfineren av afrobeat, den avdøde “FELA  
ANIKULAPO KUTI” og Egypt 80. DELE SOSIMI er en keyboardist av int. klasse og var arkitekten 
bak utvikling av afrobeat keyboard stilen og lyden som man hører på nesten alle FELA’s plater, og 
spilte og turnerte med bandet før FELA døde. Han og FELA’S sønn FEMI dannet bandet “FEMI 
KUTI & THE POSITIVE FORCE” hvor han ble musical direktor før han bestemte seg for å danne 
sitt eget band og har per idag base i UK hvor han har jobbet med sine solo prosjekter samt fortsetter 
å spre afrobeat kulturen som han har vært med å utvikle. Dette har han gjort med turnering over 
hele verden kontinuelig med sitt band. Han blir dermed vår hoved gjest denne kvelden. Dele har 
vært på kort besøk her før men dette blir hans første besøk med hele bandet.


