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Pressemeddelelse

Verdens-stjerne vender hjem til Aarhus
Den verdenskendte somaliske sang-stjerne Maryam Mursal vender i starten af oktober 
hjem til Gellerup i Aarhus, hvor hun boede i en årrække og startede sin succesrige 
musikalske karriere. Maryam Mursal kommer for at optræde og synge ved:

Somalisk Bog- og Kulturfestival
Lørdag d. 5. oktober kl. 13-22
A-Toget (tidl. Gellerupscenen)

Maryam Mursals første soloalbum ”The Journey” fra 1998 blev, mens hun stadig boede i 
Aarhus, indspillet med backing af Peter Gabriel på hans Real World pladeselskab. Den er 
genudsendt i 2012 i Real World Gold serien. Baggrunden for cd'en er hendes flugt fra 
borgerkrigen i Somalia, hvor hun i måneder vandrede gennem ørkenen med sine fem børn 
og endte med at få asyl i Danmark. Da hendes sangkarriere for alvor tog fart, flyttede hun 
fra Aarhus til London, men hun har stadig stor tilknytning til Gellerup og Aarhus.

Festivalen byder også på den verdenskendte somalisk sangerinde, Farxiya Fiska, især 
elsket af det lidt yngre publikum. Hun kan, som Maryam Mursal, opleves i et utal af videoer 
på YouTube. Der bliver desuden lokal dansk/somalisk musik med bandet ”Horn of Africa”.

Gennem London-forlaget Scansom er der fokus på somalisk litteratur med deltagelse på 
festivalen af flere somaliske forfattere, som vil fortælle om deres bøger. Det er Zainab 
Dahir, Abdulaziz Ali Ibrahim, Said Ali Shire Ali Nur Hussein og Mohammed H. Hassan. 

Den meget ansete somaliske digter, Halime Sofe, der bor i Gellerup, vil fremføre et udvalg 
af sine digte, hvoraf nogle vil blive oversat til dansk. Der vil også være somalisk dans.

Der bliver også oplysning om Somalia og landets udvikling. Det er med foredrag ved 
professor Bjørn Møller og journalist Vibeke Rask Grøn. Fritidspatruljen og Cirkus Tværs vil 
stå for børneaktiviterer. Somaliske foreninger i Aarhus vil præsentere deres aktiviteter.

Arrangører: Somali Community in Denmark, Somalisk Aktiv Kvindeforening, AarhuSomali, 
Radar 8220 og Gellerup Bibliotek. Festivalen støttes af Gellerup Kulturmidler, FO-Aarhus, 
Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune og Radar 8220.

Der er gratis adgang til Somalisk Bog- og Kulturfestival d. 5. oktober.

Flere oplysninger: www.aarhusomali.dk
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