
 

 

För andra gången anordnades i Marocko Afrikas och Mellanösterns största musikfestival och 

musikkonferens. ”Visa for Music” som den heter är en unik och oumbärlig internationell 

marknad för världsmusik och nutida musik. 

Att ”Visa for music” uppstod i Marocko är inte konstigt, med tanke på de stora framgångar 

Marocko har haft under de senare år genom grundandet av stora festivaler som Essaouira, 

Mawazin, Timitar, Fes festival, Oudja Rai festival som har fått stor uppmärksamet över hela 

världen.  Mawazin festivalen har t.ex dragit 2 miljoner åskådare i år. 

 

Marockos musikindustri mognat och samlat stor erfarenhet med ett växande internationellt 

anseende i kombination med stor popularitet tack vare kvaliteten på programplaneringen. 

Balansen mellan internationellt kända och nya artister. Artister med hög potential som Aziz 

Sahmaoui, en marockansk artist som har lyckats etablera sig utomlands och sprida sin 

musikstil, en blandning av gnawa musik och moderna rytmer är ett bra exempel. Idag står 

många unga artister redo för att erövra de europeiska scenerna och främja den moderna 

marockanska musiken, men det återstår många hinder på vägen dit och Visa for music´s 

uppdrag är att ta bort de barriärer som finns i vägen, en utmaning som verkar nå resultat med 

tanke på hur många människor som kom till mässan. 

 

 

 



  

Den kända musiker Aziz Samhaoui på besök i mässan 

 

Ibrahim El Meznad är också mannen bakom festivalen Timitar i staden Agadir. Han har drivit 

festivalen i många år, han är medveten om vilken musikpotential Afrika och Marocko har och 

vet hur svårt det är för många artister att lyckas. Instabilitet i många Arabiska och Afrikanska 

länder gör att det är svårt för artister att kunna resa samt den komplicerade processen för att få 

visum. Man måste betala mycket och vänta länge för att få visum för att kunna uppträda 

utomlands, och ofta är det för sent och speldatumet är över när visumet beviljas. Många har 

gett upp drömmen om att få visa sin talang utomlands, därav valet av namn: Visum för musik, 

som syftar på att föra Afrikanska artister till producenterna över hela världen. ”ingen musik utan 

visum ” 



 

Ibrahims mål är att främja utvecklingen hos musikmarknaden i området, öka synligheten och 

professionaliseringen av den kulturella och musikaliska sektorn. 

Så sammanfattas Visa for Music´s sex viktigaste uppgifter. 

1. Att främja musik från Afrika och Mellanöstern runt om i världen 

2. Uppmuntra konstnärlig rörlighet mellan afrikanska länder och Mellanöstern 

3. Främja utvecklingen av den nationella kulturindustrin 

4. Utveckla musikscenen i området till en internationell nivå 

5. Bidra till att förbättra arbetsmöjligheterna för artister från länder i Söder som Mauretanien, 

Niger, Tchad, Burkina Faso, Uganda etc. 

6. Stärka relationerna mellan länder från Europé och Maghreb – Afrika (Nord – Sud) och 

Maghreb – Länder i Söder (Sud – Sud) inom den Kultur och musik sektorn. 

I år, i sin andra upplaga, fick ”Visa for Music” ett ännu större lyft genom att de 3 våningarna 

på teatern Mohamed 5 var fullbokade, med över 60 utställare bestående av skivbolags 

representanter, musiker, festivalarrangörer, musikförlag och producenter. 220 artister från 

hela världen beräknades delta, över 32 band från Kanada, Marocko, övriga Maghreb, Afrika 

Europé och Karibien uppträdde för proffs och musikälskare, 4 prisutdelningar, 7 konferenser, 4 



workshops, 3 visningar av musikdokumentärer och många möten.

 

 

 

De 60 montrarna var välfyllda sedan länge, förutom av marockanska artister som var väl 

representerade, fanns på plats många afrikanska och arabiska artister, musikföretag, 

skivbolag, producenter, festivalarrangörer från USA, Asien, Europa och Afrika, föreläsare och 

journalister. 

 



 

På invigningen intogs teater Mohamed V av oud mästaren Said Chaib, där samlades alla 
gäster, musiker, diplomater och festivalarrangörer. Spelade gjorde också Black Bassy från 
Kamerun, bosatt i Frankrike, kom direkt från flygplatsen till scenen eftersom hans plan var 
försenat. Han gjorde en av sina bästa spelningar säger han. Han följdes runt 21.00 då det 
colombianska bandet Creole kom på scen, och fick hela salen att jubla och dansa till en 
blandning av salsa och rumba. Invigningsfesten avslutades med den Egyptiska Cairokee. 

 



Resten av dagarna kunde man lyssna på Jamal Nouman Sextet, den nya Marockanska divan 
Oum, Mazagan & Hamid El Hadri och rapparen Dizzy Dros. Nordafrika var representerad av 
Nadia Khaless Trio (Tunisien-Marocko), Imad Alibi (Tunisien), bandet Djmawi Africa 
(Algeriet), GabachoMaroconnection (Marocko, Spanien, Frankrike) and Al-Mu'tamid, kungen 
av Al-Andalus (Portugal/Spanien/Marocko).  

 

Från Afrika, uppträdde artisterna Moh Kouyate (Frankrike/Guinea), Maya Kamaty (Reunion 
Island) och Alsarah & the Nubatones (Sudan). Rapparen Smockey (Burkina Faso) och jazz 
sångaren Jemimah Sanyu and unit 446 (Uganda)  

 



Från Mellanöstern och den arabiska regionen fanns indierock bandet Autostrad (Jordanien), 
Cairokee (Egypten), Elcontainer Band (Palestina), Ilhan Ersahin (Turkiet) and Tarabband 
(Sverige/Egypten/Frankrike).  

 

 

Eftersom afrikansk musik korsade Atlanten med slavarna var några latinamerikanska band 
inbjudna för att representera den Afro-Karibiska musiken och de utvalda banden var det 
Colombianska bandet Groupe Créole och 7 Estrelo från Brasilien samt den Brasilianska 



sångerskan och kompositören Marcelo Jeneci. World Kora Trio (Frankrike - USA) med olika 
influenser från hela världen, Dissidenten (Tyskland - Marocko), världspop av Ilhaam Project 
(Frankrike), La Brons (Kanada) och Arash Khalatbari. 

 

Fyra hyllningsceremonier ägde rum för de musiker som har skapat uppmärksamhet för 
afrikansk och arabisk musik, bland dem Magic System (Elfenbenskusten), Aziz Sahmaoui 
(Marocko), Hadda Ouâkki (Marocko), Rakia Damsiria (Marocko) och Dissidenten (Marocko) 
– Tyskland ) 

 



 

Många intressanta konferenser har ägt rum under mässan. 

 

Ibrahim El Meznad : 

På min fråga om vad Ibrahim El Mezned tyckte om den här festivalen var han mer än nöjd, 
med tanke på att i år kom t.o.m band från Colombia, Karibien och många professionella namn 
som womex staff, många festivalarrangörer samt skivbolagsrepresentanter fanns bland 



besökarna. Förra året fick vi besök av 1000 proffs och i år det har ökats till nästan 2.000.     
Jag är mer än nöjd, dessutom de flesta av de artister som var planerade förra året här, har fått 
spelningar över hela världen så det är en mycket trevlig framgång. På en fråga om hans 
relationer med  womex, Ibrahim säger att dem försöker utveckla ett partnerskap med de flesta 
musikmarknader och mässor p.g.a alla är på samma båt,womex är baserade i Europa, vi är 
baserade i Afrika, men det finns ingen anledning till att vi inte ha en bra dialog med varandra. 
Vi har t.o.m ett bra partnerskap tillsammans, det är så vi ska utveckla våra projekt.  

 

Jag är mycket optimistisk för Visa for music´s framtid, det är en mässa som många har längtat 

efter och inget annat land har haft möjlighet att ordna. Ibrahim El Meznad tackade flera 

gånger kulturministeriet för stöd till initiativet. Mässan kommer att växa fort och kommer att 

bli en mycket viktig mötesplats för musik och kultur i världen,  

Tarraband 

Sverige var representerat av det multikulturella bandet Tarraband från Stockholm vars 

medlemmar har rötter i Frankrike, Iraq och Sverige. Nadin Al Khalidi, som är den drivande 

sångerskan i bandet nåddes av nyheten om de tragiska händelserna i Paris på plats i Rabat. 

När jag träffade henne några timmar innan konserten, var hon mycket ledsen och upprörd.. 

Senare på konsertlokalen, som var full med båda publik som var nyfikna på det svenska 

bandet och alla Visa for music´s inbjudna gäster, kom Nadin ut med bandet, tog mikrofonen 

och talade om händelsen i Paris. Några ord som fick hela salen att applådera och fortsatte 



genom att be publiken hålla en tyst minut för offren. 

  

I foajén kunde man stöta på många kända namn. Här ser vi Christian Mousset skaparen av 

festivalen Musique métisses, José da Silva från skivbolaget Lusafrica och Rob Lokin från 

festival Afrika Festival Hertm i Holland. 

 

 



 

 

 

 

 


