Rabasa

Rabasa is een typische exponent van de Kaapverdiaanse diaspora. Zij wonen nu al jaren in de
omgeving van de havenstad Rotterdam. In deze plaats begon het succes van een band die nu
een graag geziene gast is op vele internationale podia en festivals.
De muziek van Rabasa is stevig geworteld in de Kaapverdische muziek tradities. Rabasa heeft
op basis van deze tradities een kenmerkend heupwiegend, vol en warm geluid ontwikkeld.
Zij maken hierbij uitsluitend gebruik van akoestische instrumenten als gitaar, cavaquinho,
accordeon, trompet en percussie die de karakteristieke zang in smaakvolle soms popachtige
arrangementen ondersteunen.
Het repertoire voert de luisteraar langs de verschillende genres Kaapverdische muziek, van de
melancholieke morna tot een dampende funana.
Cabo Verde
Cabo Verde bestaat uit tien eilanden, gelegen in de Atlantische oceaan, ongeveer 400 km uit
de kust van Senegal. Het was een onbewoonde eilandengroep van vulkanische oorsprong waar
de Portugezen rond 1460 een nederzetting hebben opgericht die als entrepot en bunker ging
fungeren voor de slaven- en goederenhandel tussen de verschillende continenten. Hieruit is
een nieuwe volk ontstaan, de tegenwoordige Kaapverdiaan, als product van een smeltkroes
van verschillende rassen en culturen.
De Portugezen en de Hollanders bevolkten als zeevaarders de wereldzeeën. De Kaapverdianen
zagen in de Nederlandse rederijen een goede werkgever maar na de laagconjunctuur begin
jaren zeventig moesten zij zich noodgedwongen aan wal vestigen, zo ook in Rotterdam, de
thuisbasis van de meeste rederijen. Zij namen niet alleen hun gezin mee maar ook hun cultuur
en rijke muzikale tradities.

Rabasa
De in Rotterdam woonachtige broers Joao, Jorge, Tó en Angelito Ortet komen uit een boerenfamilie van het kleine dorpje Rui Vaz op het eiland Santiago en vormen de kern van de groep.
Geïnspireerd door hun oudere broers Lindo en Emanuel begonnen zij al op vroege leeftijd te
musiceren. Zij speelden muziek en theater in de kerk en leerde de kneepjes van het vak van
hun broers en door in hun dorpje samen te spelen met oudere mensen.
Het halen van water, de bron van leven, is op Cabo Verde voor veel mensen een dagelijks
terugkerend ritueel. Ook de broers Ortet moesten dagelijks vele kilometers lopen van hun, in
een prachtige groene omgeving op een bergtop gelegen huis naar de waterbron. Rabasa is de
naam van een oude waterbron in de buurt van Rui Vaz. Deze waterbron heeft een belangrijke
rol gespeeld in de kinderjaren van de broers Ortet. De naam Rabasa is dan ook symbolisch
voor de bron van de rijke Kaapverdische muziektradities die de basis en de inspiratie vormen
voor het repertoire van Rabasa
Rabasa is ook Rotterdams. De multiculturele samenleving van deze stad is terug te vinden in
de bezetting van Rabasa waar, naast de broers Ortet, de uit S.Lourenco dos Orgaos (Santiago)
afkomstige zangeres Terezinha Fernandes, de jonge talentvolle Kaapverdiaanse musicus Paulo
Bouwman, de uit Guinee Conakry afkomstige trompettist Kabiné Traoré (Tagus) en de in
Rotterdam geboren percussionist Hans de Lange deel van uitmaken. Tagus speelde in het
verleden jaren lang bij de legendarische band les Ambassadeurs met o.a. Salif Keita. Hans
heeft een rijke ervaring met het spelen van Kaapverdische muziek. Hij speelde lange tijd bij
Americo Brito, begeleide o.a. Bana, Ildo Lobo, Luis Morais, Manuel d’ Novas, Djozinha, Titina
en Belinda bij hun concerten in Nederland. Daarnaast is Hans regelmatig te beluisteren als
percussionist bij verschillende Kaapverdische popgroepen. Paulo heeft zijn opleiding als gitarist afgerond bij Codarts in Rotterdam en is een veelgevraagde musicus in Kaapverdische
muziek en andere genres.
Rabasa probeert de Kaapverdische cultuur uit te dragen. Niet alleen door het spelen van muziek
in concertzalen en op festivals maar ook door het geven van lessen over de Kaapverdische
cultuur en het overdragen van kennis van de Kaapverdische muziek aan jongeren. Muziek is
een belangrijk onderdeel in het leven van de Kaapverdianen. Zo kunnen feesten, familiegebeurtenissen en kerkdiensten niet zonder muziek. Rabasa maakt in die zin deel uit van een
ook in Rotterdam levende traditie.
Bezetting
João Ortet
Tó Ortet
Jorge Ortet
Angelito Ortet
Terezinha Fernandes
Paulo Bouwman
Hans de Lange
Kabiné ’Tagus’ Traoré

Zang, Cavaquinho, Gitaar, Ferrinho
Zang, Basgitaar
Zang, Gitaar, Mondharmonica
Zang, Diatonische accordeon, Percussie
Zang, Percussie
Zang, Gitaar, Percussie
Percussie
Trompet

Rabasa speelde op verschillende toonaangevende internationale festivals en podia waaronder:
Sﬁnks festival, België
Sziget , Budapest, Hongarije
Amsterdam Roots Festival
Oerol festival
Winternachten, den Haag
Happy Art Festival, Hongarije
La Musique African, België
Gentse Feesten
Dunya Festival
Afrika Festival, Hertme
Uitmarkt, Amsterdam
Eruit markt, Rotterdam
Bevrijdingsfestival, Wageningen
Sail, Amsterdam
Boekenbal, Amsterdam
Colours of Ostrava, Tsjechië
Zamek, Poznan, Polen

Concertgebouw, Amsterdam
Paradiso, Amsterdam
De Doelen, Rotterdam
Oosterpoort, Groningen
Vredenburg, Utrecht
I Sanat, Istanbul, Turkije
Theater aan het Vrijthof, Maasticht
Treibhaus, Innsbruck, Oostenrijk
Tropen Instituut Theater, Amsterdam
Zuiderpershuis, Antwerpen, België
Halles de Schaerbeek, Brussel, België
Rasa, Utrecht
Paard, den Haag
Goudse Schouwburg
Vereniging, Nijmegen
Chassé Theater, Breda
Melkweg, Amsterdam

TV:
NPS Opening Uitmarkt
NPS Raymann is laat
NPS Arena
TV Rijnmond
Cultura NRC/NPS

Radio:
VPRO radio
Radio Rijnmond
Radio West
Concertzender

Discograﬁe:
Portucabo - Release april 2008
Pertu di Bo - Release februari 2004
Rabasa - Release mei 1999
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