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6.12 Love is all

2.11 The Vinyl
Records +
Bellaroush -

Den internationellt kritikerrosade indierockgruppen Love is all från Göteborg kör
en återförening på Oceanen. Josephine
Olausson (sång, keyboard), Johan Lindwall

Fri entré

(bas), Markus Görsch (trummor), Nicholaus
Sparding (gitarr, sång) och Åke Strömer

Poppig postpunk. The Vinyl Records från

(saxofon, keyboard)

New Delhi, uppmärksammade i SVT:s
klubbarna ute i Europa. Bellaroush från

5.12 Animal Chuki

Göteborg, reggae-soul-pop med familjär

Från den kokande undergroundscenen i

värme. I samarbete med Kultivator & ABF.

Perus huvudstad Lima kommer Animal

Kobra, har blivit arrangörernas favorit på

12.11 Wendy
McNeill

22.11 Välkommen
på Husfest #1

Aktuell med albumet ”One Colour More”

Flamencon har varit husets livsnerv och

fortsätter den kanadensiska folk noir-es-

blodomlopp sen Kulturföreningen Ocea-

tradören Wendy McNeill fängsla med

nen bildades 1995. Nu är det tid att se om

berättelser, i en fond av ljud från dragspel,

restaurangens nybyggda scengolv håller

loopar och slagverk “Some might call it

för Flamenco en Marchas stålklackar.

folk noir—pish! It’s far more brooding than

Klezmergruppen Den flygande bokrullen

that—imagine a female-fronted Gogol

brakar raskt vidare med ett semiakustiskt

Bordello crawling through molasses and

liveset att tokdansa dina spontanaste

holding hands with Stephin Merritt.”

moves till och som lök på laxen - World

- See Magazine, CA

Music Culture Club med David Bäck i

Chuki. Uråldrig folkmusik från Anderna

12.12 Tripple True
Love - fri entré

utgör grunden för producentduons låt-

Lussevaka med popsvärmeri, innerliga visk-

byggen: Hypnotisk, elektrisk cumbia med

ningar och äkta kärlek. Tre band på samma

intrikata farfisa-melodier, pistolljud och

kväll och fri entré. Anton Axelo, David

snuskigt släpiga rytmer. Duon är signad till

Andreas & The True Love Alliance och

skivbolaget ZZK, som specialiserar sig på

The Elliots.

att exportera sydamerikas bästa latintroni-

Nazarenes röster är också deras instrument, och genom dem återförenar sig
Västindiens musik med sin ursprungskontinent samtidigt som Eritreas och Etiopiens
rika förflutna hittar sin röst i dagens rootsrörelse. Reggaens diaspora återvänder
hem genom Nazarenes, som är stadigt
förankrade i det upproriska roots-soundet.
I sin musik förenar duon skönhet, smärta,
kärlek, stolthet och hopp.

ca. I samarbete med Clandestino Festival.

januari

17.1 Femtastic

spetsen avslutar kvällen med en jamscen
av ovannämnda och onämnbara gäster.
Alla välkomna!

27.11 OGOYA
NENGO DODO
WOMEN GROUP
(Kenya) &
KAVERI SPECIAL
15.11 Tajphoon
Tivoli

27.12 Nazarenes

Femtastic är ett kollektiv av kvinnor inom

Aurelia Dey tillsam-

urban musik. Femtastic vill skapa scen och

mans med sitt band

utrymme för kvinnor inom urban musik,

The Ballers. Ett melo-

samt inspirera unga tjejer att ta plats med

diskt tungt sväng där

sin konstform. Genom sina klubbar, PR/

dancehall, reggae och

management, camps och workshops

afrobeats blandas med hiphop och neosoul

skapar de strukturell förändring i en mans-

till vad de kallar afropop.

dominerad musikbransch. Live på scen

Djs TBA.

(Helsingfors)
Legendariska Ogoya Nengo har påbörjat
sin Europaturné. Hennes sätt att tillägna

26.11 Feivel

foto: Kwok-Keung Cheng

sig genren “dodo” är en hyllning till sången

Support: Holy Now

som universellt språk - tidlöst och mystiskt.

film, foto & performance får ta lika stor

Under 2014 har Feivel, eller Elin Hörberg

sjuttiotalets Nigeria, men bandet består av

plats. Kultgruppen från Göteborg har gjort

som är bakom artistnamnet, släppt sina

fyra killar från Finland. Du kommer att älska

11.1 Tango, Vin &
Tapas fri entré

framföranden och föreställningar sedan

första singlar och i november kommer

deras unika afrofunk!

EP-debuten. Hör henne live på Oceanen,

En söndag i månaden har du möjlighet att

tidigt 80-tal.

I samarbete med KOLONI

dansa och lära dig grundstegen i argentinsk

31.1 Gustav
Lundgren Trio

tango och dessutom njuta av vin och tapas

Gustav Lundgren är en av Sveriges bästa

i restaurangen. Välkommen!

jazzgitarrister, känd för sina Django-

16.00 – 16.30 Prova på för nybörjare

tolkningar, vilka tagit honom världen över.

16.30 – 19.00 Milonga (tangodans) med

Exceptionell närvaro, dynamik och, så klart,

	DJ Adrian

teknik, med två gitarrer och kontrabas.

Tajphoon Tivoli är en interdisciplinär konstnärskvintett där punkjazz, skådespeleri,

Kaveri Special låter som en musikskatt från

det är drömskt, melankoliskt och poppigt.

10.1 Rob
Coffinshaker

återkommande under höst/vinter:

5.11 + 3.12 + 28.1
Rebetorama Fri entré
Rebetika är en musikstil som uppstod
i grekiska hamnstäder i början av förra

8.11 + 10.12 + 14.1
The Magnolia &
Southern Soul
Discjockeys

BARN
& FAMILJ

Support: The Illuminators
Rob Coffinshaker sjunger som en Jonny
Cash återuppstånden från de döda. The Illuminators spelar mörk, instrumental surfrock.

21.1 De Stora
Hattarna

Tillsammans inviger de vår nya, lite bredare

Support: Stormryttaren

scen längs restaurangens södra ända.

Tillsammans med Stormryttaren (Julia

seklet. Med bouzouki, baglama, gitarr,

I samarbete med Live at Shake! startar

dragspel och kanske banjo kan du nu lära

Oceanen Göteborgs nya återkommande

Stokes, sång och piano) tar göteborgskvin-

känna pulsen av denna “stadsfolkmusik” på

soulfest. The Magnolia skapar klassisk

tetten De Stora Hattarna dig med på ett el-

Oceanens scen. Med Maria Stellas, Robert

souldynamik och känsla i en hänförande

Fölsch och vänner.

liveakt. Allt detta plus dans till en radda av
landets soul dj’s fulländar festkvällen. Djs
och gästartister TBA.

11.1 Fantastiska
trix och hisnande
nummer Fri entré

24.1 Abrahams
Blues’n’Roots
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ektroakustiskt äventyr. Influenser från jazz,
folk- och proggrock i ett arrangemang som
lämnar plats för en stor dos improvisation
och lekfullhet.

Under hela 2015 - den andra söndagen i
varje månad - bjuder Oceanen alla stora

februari

och små på gratis underhållning. Först ut
är Trollkarlen Martin som, med fantastiska
trix och hisnande nummer, gör publiken högst delaktig i sin show. De blygaste
föräldrarna kan dock tryggt sitta kvar och
fika i lokalens oantastliga söderläge.

20.2
Konono N°1
Hemma i Kongo Kinshasa är bandet ett
fenomen sedan sjuttiotalet, men det är

Fredagar DJ Bar
Fri entré
Varje fredag bokas olika DJ’s till Restaurang Oceanens bar. Det blir allt från lokala
talanger till globala falanger – varje fredag
med sitt unika soundtrack.

19.11 + 17.12
Maria Kask
Cocktailsångerskan Maria Kask ackompanjeras av Tomas Edelgård på piano i en

29.11 + 20.12 + 1 6.1
OCEAN BRASS
BAND & hemliga
gäster

först under de senaste åren som Konono
no 1 nått internationell framgång, inte
minst tack vare albumet Congotronics och
samarbeten med Björk. Deras lika svängiga
som skitiga sound bygger på skrotslagverk
och elektrifierade tumpianon som spelas
genom distade gitarrförstärkare. Normalt
uppträder Konono no 1 i betydligt större

oemotståndligt bitterljuv repertoar av

Oceanens ständigt efterlängtade husband

konsertlokaler, så räkna med en unik och

Doris Day, Julie London, Eartha Kitt,

framträder i fler heta New Oreleans-

intim upplevelse med ett av Afrikas mest

Mamas and the Papas, Ella Fitzgerald och

inspirerade kvällar. Musikala överraskningar

uppmärksammade band. I samarbete med

så klart; Billie Holiday.

utlovas!

Clandestino Festival.

Kulturhuset Oceanen stöds av: ABF, Statens kulturråd och Göteborgs kulturnämnd.

