"Horns blaring, percussions faster than the speed of light
and singers just spitting fire!" - Salsapower.com, USA
LATIN * SALSA * TIMBA * JAZZ
NIEUWE CD * RELEASE TOUR 2015/16 * BESCHIKBAAR ALL-YEAR
Een uitgelaten feest waarbij Jazz en 'Salsa Dura' met de high intensity van de
Cubaanse timba versmelten: dat is Timbazo - dansen, dansen en nog meer dansen!
Timbazo’s eerste CD ¡Gracias Joe Cuba! (Grammy-geselecteerd!) heeft de salsawereld
doen schudden op haar grondvesten - het album werd destijds door de internationale pers
beschouwd als dé salsa CD van het jaar. Er volgden talrijke concerten, o.a. op het
hoofdpodium van North Sea Jazz, Norway Salsa Congress, Festival Mundial, Latin Village,
Tropentheater en Zomercarnaval Rotterdam - voor 40.000 mensen.
Nu is de band terug met de nieuwe knallende CD 'Rumberos a Montón', simpelweg te
vertalen als ‘heel veel rumberos’. Nils Fischer, één van de toppercussionisten in Europa,
heeft wereldsterren voor de nieuwe CD uitgenodigd: o.a. zangeres Lucrecia, trompettist
Alexander Abreu, percussiegod José Luís Quintana ‘Changuito’ en zelfs onze eigen
rijzende ster Shirma Rouse.
De live band presenteert vanaf 2015 een nieuw repertoire en een wervelende show - met
een spectaculaire, internationale line-up waaronder drie van de beste salsa zangers van
Europa: Alberto Caicedo, Nando Vanin & Fabian Nodarse.
Radio6 (NL): Een groep vol energie en spetterend latin vuurwerk - deze groep geeft
wat het volk verlangt! Lekker dansen en jezelf overgeven aan heerlijke latin-grooves. Al
vanaf de eerste noten blijkt hoe strak deze groep is, met mooie arrangementen,
supertight breaks, vier blazers en drie vocalisten, die de show stelen met goede vibes,
dans en prachtige koortjes!
Jazz (NL): je denkt dat je op en groot feest in Havana bent! Salsaholic.de: this Band
just blows you away Petra.de: your hips start moving automatically Caribe Magazine
(NL): Timbazo with it’s top-level salsa moved the crowd directly onto the dance-floor
John Santos (USA): swings like crazy Herencia Latina (Col): simplemente fantástico!
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