Beats Samba
Welkombeste organisator bij Sambaband MoChito!
Sambaband MoChito is een inspirerende, creatieve en bruisende percussiegroep uit Koksijde. Ze zijn een
cocktailmix van negen personen, opgericht in 2006. Wekelijks wordt er gerepeteerd. Dit om elk jaar met
nieuwe ritmes en aanstekelijke nummers jong en oud te entertainen.
Dus vergeet rum, limoensap, rietsuiker, spuitwater en munt! De ingrediënten van Sambaband MoChito
zijn repiniques, surdo’s, caixa’s, tamborims, agogo bells en shakers. En toch heeft MoChito heel wat
gemeen met de Cubaanse cocktail: ze is fris, bruisend en smaakt naar meer!

MoChito staat garant voor kleurrijke outfits, zomerse beats en exotische ritmes. Ook uitstraling,
samenspel, humor en plezier zijn andere aspecten die MoChito belangrijk vindt.
Sambaband MoChito speelt verschillende stijlen Samba zoals Batucada, Samba Raggae, Maracatu en
merengues.

Onder de noemer ‘we zijn jong en willen wat meer’, toert MoChito niet enkel op Belgische bodem, maar
ook in het buitenland. Zo gaan ze de sfeer graag opsnuiven op het Zomercarnaval in het Duitse Coburg en
het Kaais Zomercarnaval in Nederland, twee gekende spots om de zuiderse sambasfeer van dichtbij te
proeven. Daarnaast scholen we ons elk jaar bij onder leiding van een professionele musicus.

Door de zuiderse ritmes, krachtige beats, prachtige kleuren en opzwepende muziek zorgt Sambaband
MoChito op elk evenement, van parades tot festivals tot podiumentertainment, voor energie en sfeer.

Bent u al benieuwd? Kom dan zeker eens kijken naar een van de vele optredens die Sambaband
MoChito dit jaar nog voor de boeg heeft of zoek ons eens op facebook (sambaband mochito) of
youtube!
Een kijkje nemen op de website www.mochito.be kan natuurlijk ook altijd.

Referenties: MoChito was de voorbije jaren te zien in…
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CONTACT:
Voor bijkomende informatie en verdere afspraken:
Sam Rogiers (artistiek leider)
+32484 49 04 14
samrogiers1@hotmail.com
info@mo-chito.be

Hanne Rogiers (persverantwoordelijke)
+32486 45 24 25
www.mochito.be
Facebook: Sambaband Mo-Chito

