EKO IN GOTHENBURG presenterar stolt:

Celso Paco & Dynamo de Luxe –”Moçambique”
Sommaren 2018 släpper Celso Paco & Dynamo de Luxe sitt andra album
”Moçambique”.
Kritikerrosade debutalbumet ”Dugongo” släpptes 2011 och nu är det
äntligen dags för uppföljaren.
Även denna gång är det den afrikanska musiken som är grund och
den drivande inspirationskällan. Celso Paco, sångare och slagverkare
med gedigen musikbakgrund från Moçambique, har en given och
betydelsefull roll i gruppen.
Med gruppmedlemmarnas olika musikaliska erfarenheter från pop,
rock, jazz, afrikansk traditionsmusik och andra genrer har bandets
koncept utvecklats i en kreativ och egen riktning.
Till största del innehåller albumet nykomponerad musik som gruppen
arbetat fram kollektivt.
De har också med omsorg valt två coverlåtar som känts rätt för gruppen, där man gjort sina egna tolkningar.
Bob Dylans ”Moçambique” har fått texten översatt till Portugisiska, nationalspråket i Moçambique. Denna låt har också
fått ge titeln till albumet som en hyllning till landet där Celso Paco växte upp och startade sin musikaliska resa.
Här finns också en version av The Polices ”One world”, en låt vars budskap känns brinnande aktuellt i vår samtid
och omvärld där nu många människor befinner sig på flykt.
Övervägande är texterna skrivna av Celso Paco, förutom de två coverlåtarna och en text av Henning Mankell till låten
”Me”, som Mankell gav till Celso Paco vid ett tillfälle då de arbetade tillsammans med en teateruppsättning på Teater
Avenida i Maputo, Moçambique.
Officiellt releasedatum: 23 augusti 2018.
CELSO PACO & DYNAMO DE LUXE
Celso Paco - sång, percussion, xylophone, kalimba, timbila
Hans Edberg – gitarr, munspel
Håkan Hellquist - gitarr, kör
Ola Hedman - bas, kör
Johan Björklund - trummor, percussion, norddrum, klockspel, keyboards, cittra
GÄSTMUSIKER
Jamila Paco - kör
Hedvig Slomian - kör
Stefan Abelsson - altsaxofon
Mike Lloyd - trumpet
Björn Cedergren – tenorsaxofon
Inspelad i Bongorecordings Mölndal av Håkan Svensson januari 2017
Tilläggsinspelningar och redigering i Studio Eternal Darkness, Göteborg av Johan Björklund januari - augusti 2017
Mixad i Studio Zen, Göteborg av Kristofer Göransson oktober 2017 - februari 2018
Mastrad i Svenska Grammofonstudion av Hans Olsson Brookes mars 2018
Producerad av Celso Paco & Dynamo de Luxe
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