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De sydamerikanska stjärnorna IntiIllimani Histórico & Eva Ayllón till Malmö
Det chilenska bandet Inti-Illimani Histórico brukar nämnas i samma andetag
som Víctor Jara. Eva Ayllón är en av Perus största artister med över 50 000
fans på Facebook. I en exklusiv Sverige-konsert besöker de onsdag den 29
juni tillsammans Moriska Paviljongen i Malmö.
Inti-Illimani var några av de viktigaste krafterna inom den latinamerikanska
musikrörelsen som kallas Nueva Canción (Ny Sång). Denna musikrörelse
kämpade för demokrati och mot Pinochet. Vid tiden för Pinochets statskupp
1973 var Inti-Illimani ute på en av sina internationella turnéer. Diktaturen
förbjöd dem att återvända till hemlandet och de blev tvungna att stanna
utomlands i femton år innan de kunde återvända till Chile. Där fortsatte de
kampen mot Pinochets diktatur.
Under de senaste fyrtio åren har Inti-Illimani producerat över 40 plattor. De
är mycket populära i Sydamerika där deras konserter ses av tusentals
människor.
Med sig till Moriska Paviljongen har de Eva Ayllón som är en av Perus mest
framstående stjärnor. Ayllón blandar inhemska peruanska, afrikanska och
spanska influenser i en stil som kallas kreolsk musik (musica criolla, på
spanska). Särskilt erkänd är hon för de säregna afroperuanska sång- och
dansgenrerna lando och festejo, men också den speciella limenska valsen.
Eva Ayllón brukar kallas för "The Queen of Lando".

OM MORISKA PAVILJONGEN

1902 byggdes Moriska Paviljongen i Folkets park i Malmö, och har sedan dess
varit ett av stadens landmärken. Nu flyttar Re:Orient in. Huset har under
våren genomgått en omfattande restaurering. Tillsammans med hyresvärden
Stadsfastigheter har vi lyft fram originaldetaljer. Vi har varit trogna den
ursprungliga ambitionen med huset: att skapa en skön atmosfär där allt känns
möjligt. I bistron kan man äta måltider från det fransk-marockansk köket eller
bara ta en fika. Vi har skapat en stor uteservering på södersidan där parkens
alla besökare kan få tillfälle att mötas över en kaffe eller en öl.
Moriska Paviljongen kommer att bjuda på ett program med stor variation och
hög kvalitet. Alla ska kunna hitta något som känns meningsfullt och
lockande. Stjärnartister från all världens länder blandas med det bästa Malmö
har att erbjuda. På våra fyra scener kommer vi att presentera både folkkära
och överraskande akter inom musik, dans, teater, litteratur, humor och
burlesk. Huset kommer också att rymma samhällsengagerade projekt,
debatter och seminarier.
Vår övertygelse är att varje person har rätt till förstklassiga mötesplatser,
oavsett vem man är, var man kommer från och vilka ens intressen är. Därför
bjuder Re:Orient in hela Malmö att vara med att göra Moriska Paviljongen till
ett engagerande kultur- och nöjespalats.

OM RE:ORIENT
Re:Orient gör kultur från Mellanöstern, Nordafrika och Balkan tillgänglig och
är Nordens största arrangör inom det området. Vi presenterar ett stort utbud
av kultur inom både det klassiska och det populärkulturella fältet. Vi riktar
oss till en bred allmänhet och våra evenemang kännetecknas ofta av en
påtagligt blandad publik.
Re:Orient startade 1993 som en sommarfestival på Djurgården i Stockholm
och har sedan dess presenterat omkring tusen programpunkter med svenska
och internationella artister från ca fyrtio länder. Vi har under åren lopp
presenterat musikaliska legender som Bulent Ersoy (Turkiet), Diana Hadad
(Syrien), Marie Keyrouz (Libanon), Sabri Brothers (Pakistan), Kairooperans
Oum Khoultum Ensamble (Egypten), Sezen Aksu (Turkiet) och många fler.
Vi samarbetar ofta med organisationer inom skilda fält; Förlaget Natur &
Kultur, Tidskriften Arena, Röda Korset, Olof Palmes Minnesfond, Vadstena
Akademin, Utrikespolitiska Institutet, Södertörns Högskola, SIDA, Uppsala
Konsert och kongress, ABF, Sensus, Segloga Smedja, Kulturskolan Stockholm
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