Nelson Freitas, Nancy Vieira, het Rotterdam Philharmonisch
Banda en meer tijdens Sodade Festival 2018!
Onder het genot van Kaapverdiaanse lekkernijen en een spetterend optreden van Dino D’
Santiago maakte Stichting Matiota en Banco Caboverdiano de Negócios op zondag 21
januari in de Doelen de namen bekend van de artiesten en acts van Sodade Festival 2018.
Kaartverkoop voor dit tweedaagse festival start op maandag 22 januari.
Het succes van de eerste twee edities leidde tot het winnen van de Rotterdam Music Award 2017 in de
categorie ‘Beste Festival’. Om alle bezoekers en stemmers hiervoor te bedanken trakteert Stichting
Matiota bezoekers niet op één, maar twee dagen Sodade Festival. Op zaterdag 16 én zondag 17 juni kan
het publiek wederom genieten van al het moois dat Kaapverdië op cultureel en muzikaal gebied te bieden
heeft. Het Sodade Festival vindt sinds 2016 jaarlijks plaats in De Doelen en viert de muzikale rijkdom van
(Rotterdams) Kaapverdië. Voor het festival zijn een beperkt aantal early bird tickets beschikbaar. Tickets
zijn te koop via www.doelen.nl of telefonisch via 010 – 217 17 17.
Internationale en nationale artiesten
In het weekend van 16 en 17 juni kunnen bezoekers onder andere de volgende nationale en
internationale artiesten en acts verwachten: Tam Tam 2000, Roger, Timmy, Nelson Freitas, Djosinha,
Ferro Gaita, Betty Fonseca, Harry Diboula, Rapaz 100 Juiz, Djocy Santos, Mirri Lobo, C4 Pedro, Johnny
Ramos, Nilton Ramalho, Nancy Vieira, Atim, Dino D’Santiago en vele anderen. Een aantal optredens
zullen begeleid worden door het Rotterdam Philharmonisch Banda.
Het gezicht van 2018: Katchas
Carlos Alberto ‘Katchas’ Martins, o.a. bekend van Bulimundo, is dit jaar het gezicht van het festival.
Katchas was een van de grondleggers van een nieuw muzikaal tijdperk. Hij bracht moderne elektronische
apparatuur vanuit Europa mee naar Kaapverdië en toverde daarmee oude traditionele dorpsmuziek,
zoals Funana, om naar moderne stadsmuziek. Hedendaags reist deze muziek nog steeds de hele wereld
over en is het een inspiratiebron voor de bovengenoemde artiesten en acts.

Kaapverdische Nostalgie in hartje Rotterdam
Sodade is een bekend begrip in de Kaapverdische samenleving en verwijst naar heimwee. Heimwee,
ervaren en doorgegeven door de generaties Kaapverdische Rotterdammers die muziek hoog in het
vaandel hebben zitten. Sodade is een nostalgische emotie die zich moeilijk laat verwoorden, maar des te
meer kan worden ervaren tijdens het festival. Grote namen zoals Boy G Mendes, Lura, Os Tubaroes,
Broederliefde en Sara Tavares stonden de afgelopen twee edities op het podium.
Voor meer informatie zie www.sodadefestival.nl of bezoek de Facebookpagina
------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Voor meer informatie en persfoto’s kunt u contact opnemen met Stichting Matiota
via e-mail: info@matiota.nl
Bekendmaking: https://youtu.be/xpOCgUDjqjs
Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op
www.rotterdamfestivals.nl

