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Det er en glæde omsider at kunne invitere dig til, hvad der på sin egen stille facon nok kan 
kaldes en af Danmarks længst hemmeligholdte afrikanske musiksensationer:  

 
Gimo Mendes holder  
        album release koncert 
        i Musikhuset Århus  
        den 3. juni kl 14 
 
Melankolsk, ubesværet musik, der skaber billeder og 
stemninger. Enkel og kompliceret på én gang. Og med en 
musikalsk kvalitet på højt internationalt plan.  
 
Det er Gimo Mendes’ varemærke. Den 55-årige sanger gør ikke meget ud af sin person eller 
for at reklamere for sine særlige talenter. Men hans evner som poet og sangskriver har gjort 
ham til sit hjemlands kulturelle ambassadør i Skandinavien. Og i Mozambique er han i stand til 
at bevæge sig og kommunikere med mennesker på alle niveauer – fra bonden over 
borgmesteren til ministeren. Gimo Mendes benytter dette talent optimalt til at få folk til at 
støtte op om en god sag – senest et projekt, der støtter et hospital i Mozambique.  
 
Gimo Mendes føler en forpligtigelse over for sit land, og gennem kunstner-netværket Artists 
Take Action! arbejder han for noget, der er større end “det daglige brød”. Samtidig mener han, 
at den vestlige verden har meget at lære af de afrikanske kulturer. En af hans pointer er, at 
udveksling fører til gensidig udvikling.  
 
Vær med søndag den 3. juni, når denne usædvanlige afrikanske kunstner går på scenen kl 14 i 
cafeen i Musikhuset Århus sammen med sit orkester af fremragende danske musikere:  
 

• Bjarne Nygaard Nielsen, guitar  
• Bent Warny, guitar  
• Kim Mikkelsen, bas  
• Søren Tang, bas  
• Lise Krage Nielsen, sang 
• Henrik Christensen, percussion 

 

Om Gimo Mendes 
 
Gimo Mendes har spillet musik i mere end 30 år og er et stort navn i sit 
hjemland. Han var en af de første til at lave musik på sit modersmål i 
protest mod de portugisiske kolonimyndigheder, der havde forbudt sproget. 
Han har arbejdet med Peter Gabriel og udgivet en plade på selskabet Real 
World. Han bor nu i Danmark og arbejder som sanger, guitarist og 
percussionist. Senest har han optrådt med Niels Hausgaard. 
 
Siden 1999 har han været fastansat på halv tid på World Music Center i Århus – en afdeling af 
Århus Musikskole, som arbejder på at skabe positive kulturmøder med musikken og dansen 
som såkaldt "kulturel isbryder". Her arbejder Gimo med børn i 4.- 6. klasse i et krydsfelt 
mellem verdensmusik-optræden, undervisning, integration og kulturmøder. 
 
Gimos fulde navn er Abdul Remané Antonio Mendes. Han blev født i landsbyen Mossuril nær 
øen Ilha de Mozambique i 1955. 
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Pressen skrev 
 
Artikel om Gimo Mendes’ kunstner-netværk og støtteprojekt i 
Mozambique 
 
Tidsskriftet Djembe bringer i sit seneste nummer en seks-siders artikel 
om Gimo Mendes. Artiklen kan læses eller downloades i pdf-format fra 
www.djembe.dk/no/60 
 

 
 
 
 
Anmeldelse af ‘A luz’ 
  
“Det hele er så ubesværet spillet og sunget. Artikuleret og civiliseret og melankolsk som 
portugisisk fado. Og alligevel afrikansk...” 
 
“Han er politisk, poetisk, personlig og frem for alt pluralistisk. En udtryksfuld sanger og en 
imødekommende musiker...” 
 
“Det er en helstøbt cd. Med en detaljerigdom og mangfoldighed, som få af tidens udgivelser...”  
 
Tomas Dalgaard, 19. januar 2007, i Arbejderen 
 
 
 
 

Fotografier 
Fotografier af Gimo Mendes (i høj opløsning) til brug for artikler og to interview-lydbidder til 
brug for radio-indslag kan hentes fra Gimo Mendes’ website: 
 

www.gimomendes.com 
 
Albummet udgives på Gateway Music (www.gateway.dmf.dk) og kan købes for 139 kroner 
blandt andet på www.cdon.com og som separate digitale lydfiler på blandt andet 
musik.bilka.dk. 
 
CDen vil kunne købes for 130 kroner ved pladereceptionen i Musikhuset. 


