
MASA 

Marché des Arts du Spectacle d´Abidjan 

 

Huvudstaden i Elfenbenskusten, Abidjan var kulturellt och musikaliskt centrum i Afrika 

under 10 dagar. Från den 10 till 17 mars befann sig flera hundra artister, producenter, 

festivalarrangörer och journalister i Abidjan för att delta i MASA. 

 



Vad är MASA och vad vet vi här i norden om den afrikanska musikmarknaden och dess 

utveckling, förutom de artister som vi får se på turné från de franska agenturerna? Fatoumata 

Diawarra, Oumou Sangare, Rokia Traoré, Lura, Habib Koité etc. är några av de artister som 

representerar den afrikanska musiken för oss trots att de inte ens bor i Afrika. Genom att åka 

till MASA ville jag se de afrikanska artister som lever på plats och inte de som har polerats av 

den europeiska musikindustrin. Jag ville också se vilka resurser Afrika har för att organisera 

så stora musikmarknader och därigenom ge den svenska publiken en annan bild av Afrika än 

den vi får av emigranter och terrorist. Jag ville ge en bild av det Afrika som går framåt genom 

musik, teater och konst och inte det Afrika som går bakåt p.g.a. krig och fattigdom. Jag vill 

sprida budskapet från de artisterna som inte får visum och väntar på att upptäckas av oss från 

Europa.  

VISA FOR MUSIC och ATLANTIC MUSIC EXPO är de nya musikmarknader som håller på 

att växa upp i Afrika och som på kort tid har lyckats samla många producenter och 

journalister etc. från Europa och USA. Hur är det då med MASA som har funnits i 25 år, en 

mässa som i år samlade flera hundra artister, utan att vi vetat någonting om det, utan att det 

har skrivits några ord i svensk media om det. Kanske beror det på att det händer långt 

härifrån, där borta. Men i själva verket är det dessa festivaler och marknader som servar oss 

här i Europa med bra musik och vi bör få kunskap om det. 

Historien bakom MASA´s (Market & Festival for African Performing Arts) uppkomst började 

i Liege i Belgien 1990 vid ett möte med flera kulturministrar från f.d. franska kolonier. 

Tanken var först att skapa en TV kanal i Afrika och hitta lösningar för att underlätta för scen- 

och konstartister att sprida sitt arbete. 

MASA, skulle ha hållits i Kinshasa (KONGO) först, men Mobutu-regimen gick in i en 

tumultartad period med vandalism och politiskt förtryck när det var dags.  Togo blev då det 

andra land som valdes för organisera Masa men också här uppstod en sociopolitisk kris med 

president Eyademas avgång. Det var då Henriette Diabaté, som var kulturminister i 

Elfenbenskusten, föreslog att MASA skulle organiseras i Abidjan.  

MASA tog form tre år efter det första mötet i Liege och skapades officiellet år 1993 av OIF, 

(internationella organisation av francofonie) och det ivorianska kulturdepartementet. Den 

första upplagan ägde rum 1993, med huvudmål: 

 En plattform för att främja afrikansk scenkonst, teater och dans. 

 Stöd till kreativitet och produktion av kvalitets scenkonst 

 Underlätta cirkulationen av artister och deras produktion i Afrika och i världen;  

 Utbildning av artister och producenter 

 Utvecklingen av scenkonst sektorn (Musik, Teater, Dans) på den afrikanska 

kontinenten. 

Idag är MASA 25 år gammal på den ivorianska marken, trots de tumult som den har upplevt 

(avbruten i 6 år). Den har överlevt trots många kriser och blivit starkare i år för att visa 

omvärlden att Abidjan lyckats anordna den största musikmarknaden i Afrika dit många stora 

artister som Césaria Evora, Manu Dibango, Myriam Makeba, Aicha Koné har besökt under 



åren. Abidjan har också MASA helt och hållet tagit över ansvaret och namnet ändrades från 

”African Performing Arts Market”, till Abidjan Performing Arts Market. Eftersom 

Elfenbenskusten har varit den största bidragsgivaren i alla år och ledningen tyckte att det var 

rättvist att Abidjan får sin festival liksom Ouagadougou har Fespaco och Dakar har Dak'art. 

Abidjan har satsat stora resurser för att organisera detta speciella evenemang. Det firades stort 

eftersom den här 10:e upplagan av MASA sammanföll med 25 års jubileum av dess uppkomst 

och temat var: Vilka affärsmodeller finns för scenkonst - grupper, konserthallar och 

festivaler?  MASA har också expanderat i år för att inkludera representation från den 

afrikanska diasporan i USA, Karibien, Brasilien och Europa. MASA invigdes med parader på 

gatorna i Treichville och Marcory för att locka folk och marknadsföra evenemanget. Flera 

ställen deltog i de intensiva kvällarna som Palais de la culture, Franska institutet, Goeth 

institut, Canal aux bois, Teater de la cité, Club municipal, Azalai Hôtel etc...  

Utbudet av artister i alla genrer var stort så man var tvungen att ibland göra svåra val. Svårt att 

hinna med allt som erbjöds plus alla dessa intressanta människor man träffade. 1000 tals 

artister av olika slag var här för att presentera sina verk, även om ett av mina mål med resan 

var att upptäcka nya artister kunde jag inte bli att fångas av alla dessa andra akter; dansare, 

teaterförställningar, akrobater. 

 

Modevisningar, akrobater, komiker, konstnärer, musiker, gjorde gården på ” Le Palais de la 

Culture ” centrum för evenemanget till en riktig nöjespark där människor kunde promenera 

och njuta av mångfalden, lyssna på musik, äta på de uteserveringarna som kunde erbjuda 

olika maträtter, koppla av på gräset eller umgås med folk. Sena kvällar som jag inte ville 

skulle ta slut. Lite tråkigt att de flesta montrar var tomma, något som MASA bör åtgärda för 



att locka mer (PROFESSIONELS) vilket behövs för att ge marknaden en status den förtjänar 

men trots det, tycker jag att Abidjan har lyckats med MASA kvalitets mässigt. 

Mer än 65 band från Afrika och resten av världen uppträdde på de olika scenerna för att visa 

sin talang. De banden som tycktes vara förhandsfavoriter blev till slut de som mest fångade 

mina och andras blickar. Sångerskan Leornoar som påminner om Fatoumata Diawarra fast 

elegantare och stiligare, Bandet 10 volt från Benin och Ezza (ett tuaregband från Niger), 

Super mama djambo lamine var några av mina favoriter. Den mest efterlängtade showen var 

likväl konserten med ” les Eléphants du jazz ” med Paco Séry, Luc Sigui, Isaac Kémo, på 

Palais de la culture d’Abidjan. Tre ivorianska tenorer som påminner om trion 1,2, 3 soleil med 

Khaled, Taha och Faudel när de gjorde sin unika konsert i Paris.  

 

Veteranen Paco Séry, räknas idag in bland de största trummisarna i världen, Luc Sigui är en 

begåvad gitarrist som genom åren blivit en av de ledande figurerna i den afrikanska jazzen, 

och den yngste i trion, Isaac Kémo är en unik saxofonist som har växt upp snabbt och säkert. 

VD för MASA Prof. Yacouba Konaté redovisade siffror efter avslutningen som gav en 

uppfattning om MASAs betydelse och dess stora inflytande på den internationella marknaden. 

Med mer än 300 föreställningar med musik, dans, teater, berättelser, stand upp, gatukonst, 

konst och många olika konferenser, workshops etc. visade Abidjan omvärlden vilka skatter 

den afrikanska kontinenten har att erbjuda och vilka möjligheter det finns att ordna stora 

festivaler. 

MASA fick i år besök av 1182 artister, 270 professionella, 180 journalister, 150 delegater, 

140 tekniker från 65 länder. Spelningarna ägde rum på Kulturpalatset ”Palais de la Culture” 
och andra scener i närheten samt i stadsdelar som Bouaké, Bondoukou, Korhogo, 

Yamoussoukro och Tiassalé. 



 

Många i ledningen var tacksamma att det äntligen kom någon så långt ifrån som Sverige för 

att bevaka festivalen och hoppas att några rader i Lira kan bidra till att svenskarna får en 

annan bild av det Afrika som kämpar med musik och konst för att komma från fattigdom.  

 



Jag lämnade Abidjan med en stor längtan tillbaka. Afrika har mycket att erbjuda världen med 

musik, konst och teater samt sociala och mänskliga relationer. Jag såg fattiga barn duschas 

och kvinnorna laga mat på trottoaren men i deras blick kunde jag läsa kärlek och 

gemenskapen. MASA var inte bara en oas av musik, konst och teater men också en oas av 

kärlek, kontakt, gemenskap som man måste stötta för musikens skull. 

 

 

Masa bjöd på många fester sent på kvällarna. Det fina vädret och de olika aktiviteterna med musik, 

dans, köpmarknad och uteservering gjorde Abidjan och stadsdelen Treiche till centrum av Afrika 

under en vecka. 

 

 

 



 

Bandet 10 Volts var ett av de banden som fick verkligen folk att dansa los under hela konserten. 

 

Matmarknaden var mycket populär på MASA. Det stora urvalet av mat som erbjöds lockade mycket 

folk. Över ett 30 tal restauranger erbjöd sina bästa maträtter. Friterade bananer blev min nya 

favoriträtt. Det serverades också mycket fisk till bra priser. 



 

 

 

Masa är: Musik, dans, konst, modevisning, teater, konferenser, workshops, utsållningar och mycket 

mer.  
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