
de toekomst in. Vanavond presenteren zij aan 
u Omara Portuondo! Deze inmiddels 80-jarige 
zangeres heeft het drukker dan ooit. ‘Miss Omara 
Brown, the girlfriend of feeling’, of ‘la novia del 
filin’ zoals de Cubanen zeggen, heeft net twee 
nieuwe albums op haar naam staan. Omara werkt 
het liefst met jonge muzikanten waar ze weer van 
kan leren. De zangeres toert als geen ander en 
trekt volle zalen. Ook zij vindt het belangrijk om de 
muziek van Cuba aan de wereld te laten horen!

Char l ie  Crooi jmans

Toel i cht ing  
Wie geniet er niet van het heerlijke pure geluid 
uitgevoerd door musici die bescheiden meewiegen 
op de Afro-Cubaanse ritmes? Hits als Chan Chan 
en Quizas Quizas staan in ons geheugen gegrift 
en dankzij de Buena Vista Social Club® is Cuba 
een stukje dichterbij gekomen. Wat u vanavond 
gaat zien is traditie op zijn best. Hóe kwam dit ook 
alweer tot stand?

De droom
In 1994 gaat het gebeuren... iets waar Juan de 
Marcos González, medeoprichter en tresspeler van 
de Cubaanse groep Sierra Maestra, altijd al van 
gedroomd heeft. Hij is van plan een orkest van 
oude meesters en jonge musici samen te stellen. 
Kennis en ervaring van de ouderen vermengen 
met de frisse energie van de jongeren. De rijke 
Cubaanse muziektraditie mag immers niet in de 
vergetelheid geraken. González gaat op zoek naar 
zijn oude (vergeten) helden die bijna allemaal 
al met pensioen zijn. Zo nodigt hij onder meer 
de legendarische pianist Rubén Gonzalez uit, 
die niet eens meer een eigen piano heeft. De 
artiesten voelen zich vereerd en gesterkt door 
het vertrouwen dat González in hen heeft. Met 
alle vuur en passie werken de artiesten aan een 
comeback en de Afro Cuban All Stars  een feit. 

Cuba versus  Afr ika
In 1997 organiseert González een samenwerking 
tussen deze nieuwe -oude- Cubaanse groep en 
musici uit Mali om de muzikale overeenkomsten 
te benadrukken. De Amerikaanse gitarist Ry 
Cooder wordt voor de gelegenheid uitgenodigd als 
producer. De Malinezen krijgen vervelend genoeg 
te kampen met visaproblemen. World Circuit 
Records heeft hier echter al geld in gestoken en 
de EGREM studio's in Havana zijn al besproken. 
Er moet dus snel naar een alternatief worden 
gezocht. González nodigt Omara Portuondo 
(1930) uit. Deze grandlady was in de jaren 1960-
70 populair in de ‘filin’stijl, een soort Cubaanse 
bossanova. Ook Compay Segundo (1907), die de 
tweede stem zong bij Los Compadres, wordt erbij 
geroepen. Zanger Ibrahim Ferrer (1927) en pianist 

Rubén Gonzalez (1919), die al actief zijn in de Afro 
Cuban All Stars, sluiten zich hierbij aan. 

De C lub
De gelegenheidsband wordt de Buena Vista Social 
Club® genoemd naar een besloten club in Havana 
waar in de jaren veertig volop werd gedanst en 
gemusiceerd. Het was een populaire locatie waar 
muzikanten elkaar troffen. De door González 
opgetrommelde veteranen hebben in deze club 
gestaan toen ze jonger waren. Achter de vocalisten 
staan verder de beste muzikanten die Cuba te 
bieden heeft: Orlando 'Cachaíto' Lopez zorgt voor 
de ‘hartslag’ op bas, Manuel 'Guajiro’ Mirabal 
geeft schwung aan het geheel op zijn trompet en 
Barbito Torres verrijkt de muziek met zijn laud, een 
traditioneel Cubaans instrument van de luitfamilie. 
Het collectief beslaat twintig musici inclusief Ry 
Cooder op gitaar en zijn zoon Joachim op drums 
en percussie.

Groot  succes
In twee weken tijd produceert World Circuit 
Records drie albums, waaronder Buena Vista 

Social Club®. Voor Ry Cooder is dit het beste 
wat hem overkwam: pretentieloze muziek die 
je verzorgt en voedt. Dat hij niet de enige is die 
geniet van de warme en akoestische klanken blijkt 
wel uit de verkoopcijfers. Het album Buena Vista 

Social Club® wordt een kaskraker. Er zijn weinig 
mensen die weerstand kunnen bieden aan de 
romantische bolero’s en het authentieke geluid 
van de son. Het album levert een Grammy op en 
filmregisseur Wim Wenders maakt een film over 
dit succesvolle cross-over project.

Nu zoveel  jaar  later
Tussen toen en nu is veel gebeurd. Het succes 
is aangebleven en de vocalisten genieten een 
sterrenstatus. Helaas zijn inmiddels vier van de 
oude garde overleden, waaronder Ibrahim Ferrer 
en Compay Segundo. De kern van de Buena Vista 
Social Club®, tegenwoordig een geregistreerd 
handelsmerk, bestaat uit Guajiro Mirabal, 
Manuel Galbán, Jesus Aguaje Ramos en Barbarito 
Torres. Zij nemen de magie van de muziek mee 
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Omara Portuondo zang
Guajiro Mirabal trompet
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Manuel Galbán gitaar

Jesus Aguaje Ramos trombone/zang/leiding

Barbarito Torres luit

La Noche bongo

Idania Valdés zang/percussie

Rolando Luna piano

Filiberto Sanchéz timbales

Angel Terry congas

Carlos Calunga zang

Luis Alemany trompet
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Guajirito trompet
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