
Moussa Diallo 
Cirkeline og Coco rejser til Afrika 
Moussa Diallo er klar med et helt nyt album om Cirkeline 
og hendes venner i kølvandet på filmen ”Cirkeline, Coco og 
det vilde næsehorn”, som havde premiere tidligere i år. 
Med Moussas velkendte talent for rytmisk komposition og 
indlevelse i fortællingen har han skabt et album, der 
emmer af varme og fortælleglæde.

Jannik Hastrups Cirkeline-film præsenterer en sympatisk 
og multifacetteret fortælling om Cirkeline og hendes nye 
afrikanske veninde Coco. Med Moussa Diallos maliske 
rødder og kendskab til børnenes univers, så var det oplagt, 
at han skulle skabe musiksiden. Moussa fulgte 
tegnefilmens udvikling og komponerede sideløbende med 
Janniks arbejde. Sammen udvalgte de to, de 
kompositioner, som er med i filmen, men for Moussa 
stoppede det ikke der. Der skulle også tekst til musikken 
for både historien og flere af figurerne kaldte på deres 
egen sangfortælling. På albummet hører vi både om ”Lille 
Krølletop”, ”Det blå næsehorn” og ”Kakaoprinsessen”, men 
bliver også taget med på turen gennem ”En lille sang fra 
Mali”, ”Chokoladeland” og ”Mit Afrika”. 

Musikken tegnes af bas, guitar, blæsere og trommer/
percussion og med sig på kor har Moussa Ama’rs Bedste 
Børnekor. Det er enkelt i sin opbygning og tilgangen er 
umiddelbar. 

Jeg elsker at fortælle og spille for børn. Deres kontante 
afregning, deres begejstring og energi er fantastisk. Jeg 
synes faktisk også, at det er mit ansvar at give musikalske 
oplevelser og fortællinger videre. Musik er også at dele. 

– Moussa Diallo 



Både live og indspillet har Moussa et nærvær, som fanger 
børn og voksne. Hans smittende glæde inviterer åbent ind i 
fællesskabet omkring sangene og historierne. 

Børn i dag bliver udsat for så mange hurtige inputs og 
passiv underholdning fra skærme, og jeg håber, jeg kan 
være med til at give dem en anderledes fordybelse 
gennem fortællingen og musikken. Både med albummet, 
men i høj grad også når jeg møder dem til vores koncerter.  

– Moussa Diallo 

Første single fra albummet bliver ”Når solen bryder frem”, 
med tilhørende video, optaget i København. De følgende 
tre singler ”Når Arnold bliver sur”, ”Choko-Coco” og “Kom 
op og flyv” har Moussa været i Zanzibar og optage video 
til.  

Moussa har tidligere udgivet børnebogen ”Der var 
engang...” med fortællinger fra Mali og har i en del år 
turneret med børnekoncerter bl.a. i kulturhuse, på 
festivaler og på skoler i ind- og udland. 

På den danske musikscene er Moussa et kendt ansigt og 
har i mange år spillet en afgørende rolle, helt tilbage fra 
han var med til at etablere Marquis de Sade, spillede med 
Savage Rose, Sneakers, Hanne Boel, osv. 

Cirkeline og Coco rejser til Afrika er tilgængelig på alle 
streamingplatforme den 22/09-2018 

For yderligere info:  
Website: moussadiallo.com      
Facebook:https://www.facebook.com/
moussadiallobasKontaktinfo: diallo@moussadiallo.com 


