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Ghanese reggaester Osagyefo brengt opnieuw zomer in Europa
Na de succesvolle debuuttournee van vorig jaar komt de Ghanese reggaester Osagyefo in juli
opnieuw naar Nederland. De Afrikaanse zanger/dj doet in de zomer Europa aan voor onder meer
optredens in ons land, België en Duitsland. Tijdens zijn shows krijgt Osagyefo muzikale bijstand
van de Nederlandse backingband Poor Man Friend, een roots reggae dancehall gezelschap dat
nationale en internationale artiesten begeleidt. Ook een album staat op stapel.
Osagyefo (spreek uit: O-Sa-Djee-Fo, met de klemtoon op 'Sa') en Poor Man Friend staan garant voor
een spetterende combinatie van eigen werk en authentieke Jamaicaanse riddims. In zijn werk
bekritiseert de Ghanees politieke en sociale issues, vergelijkbaar met de manier waarop Buju Banton dit
wel doet.
Het debuutalbum Blaze Fire staat in de startblokken. Tijdens zijn vorige verblijf in Nederland ontmoette
Osagyefo een groot aantal artiesten, onder wie de bandleden van Bambu Station & Ras Iba (Virgin
Islands). Met hen trad de Afrikaan maar liefst vijf keer op. Gitarist Tuff Lion, tevens producer en multiinstrumentalist, nam hem vervolgens mee de studio in om in één dag zes songs op te nemen.
Voor de mix van het album tekende Black Star Foundation muzikant en producer Asher E, met wie
Osagyefo ook de overige acht nummers van het album heeft gemaakt. Het hele album Blaze Fire is
opgenomen in Nederland.
Ook live stond Osagyefo in 2006 hier zijn mannetje. De man deed meer dan tien shows in één maand.
Op podia door heel Nederland speelde hij met onder meer de bands Smiley, Orange Grove en Brother
Marcus & The Irie Connection. Ook trad hij op met verschillende soundsystems, waaronder Black Star
Sound, Covenant Sound System en King Shiloh Sound System.
Bio
Osagyefo, voorheen beter bekend als Ragga, woont in Kokrobite, een klein visserdorpje ten westen van
de Ghanese hoofdstad Accra. Hij is geboren (en getogen) als Dennis Afram in Kumasi, de grootste stad
in de Ashanti-regio van het land. Zijn artiestennaam 'Osagyefo' betekent 'bevrijder'.
In Ghana is hij een veelgevraagde artiest. Hij treedt op met diverse reggae-artiesten, waaronder de
band Militant Squad (het voormalige Militant Youth). Ook was hij te zien en te horen op het tweede
'Africa Unite', een evenement ter nagedachtenis aan Bob Marley dat in februari 2006 in Ghana
plaatsvond. Osagyefo was een van de weinige Ghanese artiesten die op beide shows (Kumasi en
Accra) met de familie Marley op het podium stond. Ook uit Jamaica aanwezig waren onder meer
Culture, 5 Marley brothers (Ziggy, Kimani, Damian, Julian en Steve), The I-Threes, Steel Pulse, Dean
Frazer en Bongo Herman, samen met de C Sharp backingband.
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Black Star Foundation
Black Star Foundation organiseert de Europese tour van Osagyefo die in juli en augustus plaatsvindt.
Ook doet zij de promotie. Black Star Foundation is een allround 'full experience' organisatie in de
reggae/dancehall. De stichting werkt met binnen- en buitenlandse artiesten, voornamelijk gericht op
reggae, dancehall en Afrikaanse muziek. Zij besteedt alle inkomsten aan de promotie en ondersteuning
van met name (nog) onbekend Afrikaans talent, zoals Osagyefo.
Meer info over Osagyefo:
www.blackstarfoundation.nl
www.myspace.com/osagyefoghana

Noot voor de redactie; niet voor publicatie:
Mocht u een interview met Osagyefo willen of meer informatie over (een van) zijn concerten, dan kunt u
contact opnemen met:
Black Star  Foundation
Drs. Michelle Boekhout van Solinge
E-mail: info@blackstarfoundation.nl
Website: www.blackstarfoundation.nl
Tel.: 020 - 612 08 41 / 06 - 460 414 20
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