
 
 

 
 
Sousou & Maher Cissoko – Utbud för Barn och Unga 
 
För frågor, bokningsförfrågan eller offert 
kontakta: 
Jaliya Music Agency 
Karin Elfving 
E-post: jaliyamusicagency@gmail.com 
Telefon: 0731-509346 
 
 

Eller artisterna direkt: 
Sousou Cissoko 
E-post: jaliyaconnection@gmail.com 
Telefon: 0761-886878 
Hemsida: www.sousoumaher.se 

 

 
Sousou & Maher Cissoko är hyllade musiker som anses vara ett av Sveriges mest framgångsrika 
världsmusikband. Sedan 2006 har de turnerat världen över och 2013 uppträde de bland annat på 
Polarprisutdelningen där de rörde Youssou Ndour till tårar. De har gedigen erfarenhet av att i Sverige 
såväl som utomlands arbeta med barn och ungdomar med olika bakgrunder och förutsättningar. 
De har bland annat blivit inbjudna till Washington DC för att, som enda svenska akt, ha konserter och 
workshops på ”Euro Kids 2013”, USA:s största kulturfestival för barn. Där uppträdde de på det 
prestigefyllda Kennedy Center For Performing Arts, Sveriges Ambassad och flera skolor runt om i 
staden.  
 
Sousou & Maher Cissoko har i Sverige turnerat med en lång rad mycket uppskattade 
barnföreställningar genom Estrad Norr 2014, Sommarscen Malmö 2014, Kulturhuset i Stockholm, 
Länsmusiken i Stockholm (2006-2008 och 2011-2012), samt i Sörmland och Västergötlands län 
(07/08). Deras föreställningar har varit mycket uppskattade av både barn och vuxna.  
 
Ett huvudtema i allt de arbetar med är budskapet om musikaliska och mänskliga möten. Missa inte 
chansen att boka en spännande barn/ungdom/familjekonsert som berör och väcker såväl kreativitet 
som tankar hos publik i olika åldrar. 
 
Koran förde dem samman 
Kora är ett lågmält, vackert traditionellt stränginstrument som har sitt ursprung i den Västafrikanska 
mandinkakulturen. Koran har 21-22 strängar och byggs av en stor Kalebass (stor rund växt) som täcks 
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av ett läderskinn och sedan får en hård hals av trä. Den har ett otroligt vackert ljud som påminner om 
harpans. 
 
Sousou & Maher Cissoko är båda sångare och koraspelare. Maher Cissoko föddes i Senegal. Han 
växte upp i en koraspelande jalifamilj där traditionen att sjunga och spela kora har gått i arv från far till 
son från generation till generation i över 700 år. Men Maher ville först inte spela kora som liten, han 
ville hellre spela fotboll. 
 
Sousou växte upp i Skåne med ett helt rum fullt av olika instrument och lockades av koran när hon 
hörde den spelas av hennes pappas vän Jali Alagi Mbye. Instrumentet var helt nytt och obegripligt för 
henne och därför sökte hon sig ända till Västafrika för att lära sig. Idag är Sousou är en av världens få 
kvinnliga koraspelare.  
 
Koran förde Sousou & Maher samman och den har spelat en huvudroll i deras liv. 
 
Jali - Historieberättare, Fredsbyggare & Musiker 
Jalis är det västafrikanska mandinka-folkets musikaliska historieberättare vars huvudsakliga roll är att 
genom musik förmedla berättelser och skapa förståelse mellan människor. I en tid karakteriserad av 
ett allt hårdare klimat med skarpare gränsdragningar mellan ”vi” och ”dem” har uppgiften att skapa 
förståelse utkristalliserats till en central komponent av Sousou & Mahers musikskapande. 
 
Jalins olika roller som musiker, hyllningssångare, historieberättare/bevarare, nyhetsförmedlare, 
konflikthanterare och fredsmäklare är under ständig utveckling och förändras utifrån vilken kontext 
man befinner sig och det är något som duon ständigt utforskar. Jalins roll lika viktig nu som någonsin 
förr och Sousou & Maher arbetar målmedvetet med att genom sin musik bidra till att skapa länkar 
istället för gränser mellan människor. 
 

 
Skapande Skola, familje- och skolföreställningar  
 
Sousou & Maher Cissoko arbetar i huvudsak med tre föreställningar för olika målgrupper. Dessa 
konserter kan också användas i Skapande Skola projekt och kombineras med musikaliska workshops 
(sång, kora och västafrikanskt slagverk) eller mer samtalsbaserade workshops. 
 
Korans magiska sagovärld 
Målgrupp: från 3-8 år (2p, kora, kora/gitarr, sagoberättande och dans) 
 
I Västafrika berättas sagor till den vackra klangen från instrumentet kora. Sousou och Maher för er 
rakt in i denna förtrollade värld av sånger och sagor med rötter från en månghundraårig historia. 
Tillsammans berättar Sousou och Maher sagan om den stora ormen Miniamba och spelar musik från 
Västafrika på ett mycket personligt och nära sätt. Barnen får även sjunga och klappa med och prova 
på några enklare danssteg från Västafrika. 
 
Man vet aldrig vad som händer när man följer koran ... 
Målgrupp: (6-12 år) Familjekonsert (2-3p, kora, kora/gitarr, slagverk, historieberättande) 
 
Sousou och Maher Cissoko spelar, sjunger och berättar om instrumentet korans starka dragningskraft, 
hur den har fört dem samman och kallat till livsäventyr. Det är två artister som bjuder på sig själva 
med stor värme och närvaro och de bjuder in barnen in att delta med sång och rytm. Med korans 
unika röst – ingen koraspelare spelar på samma sätt – formas deras berättelse i klanger och sånger. 
Sousou & Maher sjunger och berättar om att tro på sig själv, om att inte våga älska och ge sig hän på 
grund av fördomar och rädslor. Kom på en magisk konsert där barn och vuxna får ta del av sånger, 
musik och berättelser. 
 
Stockholm-Dakar! 
Målgrupp: från 12-25 år. Familjekonsert (2-3p, kora, kora/gitarr, slagverk, berättande) 
 
Hösten 2011 släppte Sousou & Maher sitt andra album Stockholm-Dakar och genomförde då 
tillsammans med journalisten och etnologen Karin Elfving projektet Stockholm-Dakar, en bilresa 



mellan de två städerna med syftet att inspireras av möten under resans gång men också att lyfta 
frågor kring främlingsfientlighet och visa på det berikande i möten mellan kulturer. Projektet påverkade 
dem djupt i synen på länkar till människor av olika ursprung och möten med människor i skilda 
sammanhang. Det innebar också konkreta, rent fysiska upplevelser av gränser och väckte frågor som: 
Vilka gränser och länkar finns det i samhället och världen idag? När och för vem är gränsen en gräns 
respektive länk? Vem exkluderas och vem inkluderas? Vilka inre gränser sätter vi upp för oss själva? 
Vem förväntas uttrycka vad och vad ses som genuint och äkta? Hur kan vi förvandla gränser till 
länkar? Dessa möten och frågor ligger till grund för projektet Stockholm-Dakar. Sousou & Maher 
sjunger och berättar om att tro på sig själv, om att inte våga älska och ge sig hän på grund av 
fördomar och rädslor, sånger om utsatthet och fattigdom, om hur det är att lämna sitt hemland och 
sina släktingar med förväntningar på att lyckas i utlandet. De berättar också historien om den hyllade 
kvinnan Aline Sitoe Diatta som vågade stå upp för sina ideal, organisera sig med andra kvinnor och gå 
emot den franska kolonialmakten i vad som senare skulle bli Senegal.  
 
Efterföljande Workshop/Skapande Skola projekt med Sousou & Maher Cissoko i samarbete 
med etnologen Karin Elfving.  
Karin är etnolog, skribent och föreläsare vars arbete är inriktat på frågor som rör postkolonialism, 
migration och integration. Vi vill genom denna workshop ge eleverna verktyg för att bättre kunna 
bemöta främlingsfientlighet och rasism och hjälpa dem att genomskåda stereotypa föreställningar och 
uppdelningar i till exempel vi/dem, vit/svart, Afrika/Västvärlden, afrikansk alternativt 
traditionell/”modern” musik. 
 
 
Skapande Skola/Seminarium/Föreläsningar 
Samtliga av våra föreställningar fungerar som Skapande Skola projekt. Vi anpassar efter deltagarnas 
ålder och förutsättningar och kan utveckla alternativ efter önskemål. Det finns flera olika möjligheter att 
fördjupa upplevelsen: 
 

• Workshops: kora, sång och trummor (1-2p) 

• Efterföljande samtal om möten med Sousou & Maher Cissoko (1-2p) 

• Seminarium om mångfald i samarbete med Karin Elfving (3p) 

• Föreläsning om marknadsföring av konstnärliga projekt för artister/konstnärer/studerande med 
Sousou Cissoko (1p) 

 
Eget skapande för eleverna innebär att de får 

• Sjunga tillsammans med Sousou & Maher 

• Lära sig enkla rytmer 

• Samtala om och analysera innehållet i föreställningarna tillsammans med Sousou & Maher 

• Möta musik med inspiration från Västafrika i en interaktiv konsert 
 

Mål och visioner 

• Vi vill skapa och belysa länkar istället för gränser och att det är människor som möts, inte 
kulturer som krockar. 

• Vår utgångspunkt är att det är lättare att ta in diskussioner om mångfald när de kombineras 
med musik och illustreras av konkreta exempel. Instrumentet kora i sig har en stor kraft och 
en förmåga att skapa harmoni i ett rum och göra människor mer mottagliga för att ta emot ett 
budskap. 

• Genom musikaliska upplevelser vill vi bidra till förståelse kring att ”Vi” och ”Dem” är 
föränderliga kategorier och att uppdelningar mellan människor snarare är föreställningar från 
ett visst perspektiv än fast dragna gränser.  

• Vi vill lyfta fram ytterligare dimensioner till den musikaliska upplevelsen och samtidigt ta upp 
frågor kring kulturell mångfald och interkulturell samverkan.  

• Vi vill hitta nya sätt att förmedla kunskap och skapa diskussion bland barn och ungdomar och 
verka för att människor i allmänhet lär sig hur man alltid kan vända på kategorier och tänka 
inkluderande istället för exkluderande.  

• Vi vill illustrera och öka förståelsen för att det finns mycket att lära av olika kulturer. 

• Vi vill ge hopp och visa att det är möjligt att följa sitt hjärta även om det också innebär hårt 
arbete. 



• Eleverna ska bära med sig en musikalisk upplevelse och en ökad medvetenhet om att det 
alltid finns fler länkar än gränser mellan människor. 

 
Kan kopplas till ämnena 

• Musik 

• Samhällskunskap 

• Geografi 

• Religion 
 
Fakta 
Målgrupp: Se respektive föreställning 
2 artister/pedagoger: 10000kr exkl. moms för två konserter samma dag (på samma plats) 50 
elever/konsert. 
3 artister/pedagoger: 14000kr exkl. moms 
 (resor och evt. logi tillkommer) 
Programmen kan skräddarsys utifrån antal klasser 
Lokal: gymnastiksal eller samlingslokal 


