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De deelnemende artiesten aan deze editie: 

Auclair 

Auclair is een Brits-Rwandese muziek- en geluidskunstenaar. Haar werk verkent ritme, stem en 

elektronica, waarbij ze het dagelijks leven behandelt als een nieuw mythologisch verhaal en haar ideeën 

gestalte geeft met geluid. Haar veelzijdigheid leidde reeds tot een brede waaier aan projecten en 

samenwerkingen. Ze is lid van Deep Throat Choir en de vocale ensembles The Quorum en Blood Moon 

Project. 

Suka Ntima 

Suka Ntima is een veelzijdig artiest, zanger, songwriter, rapper en spokenwordartiest. Suka Ntima werd 

in 2019 het alter ego van Soul T, die zich meer richt op souljazz en in het voorprogramma speelde van tal 

van grootheden in de neo-souljazz en hiphop. Soul T herbronde zich als Suka Ntima. Een kunstenaar die 

fier is op zijn Afrikaanse achtergrond en vloeiend vijf Afrikaanse talen spreekt. 

Iyadede 

Iyadede is een zangeres, songwriter en geluidskunstenaar die haar vaardigheden als muziekproducer en 

vocale talenten altijd bleef aanscherpen. Ze toerde als achtergrondzanger met bekende artiesten en 

werkte met avant-gardistische producers in de Verenigde Staten. Haar tocht is er een naar vurige 

onafhankelijkheid en een leven dat volledig is afgestemd op wat haar hart haar ingeeft. Ze creëert een 

heel eigen sound op haar eigen ritme. 

Makeda  

Makeda is een Rwandees-Jamaïcaanse content creator en dj die in Kigali woont. Ze heeft verschillende 

populaire radio- en televisieprogramma’s geproducet en gepresenteerd, en wordt algemeen erkend als 

de eerste vrouwelijke dj van Rwanda. Momenteel wil Makeda vooral werken aan een positiever en 

diverser beeld van Oost-Afrika via haar platform Contact Makeda. 

Habineza Antoine (bonus podcast) 

Habineza Antoine is een Rwandees-Jamaïcaanse hyperpolyglot en tolk. “Ik ben erg gepassioneerd door 

meertaligheid en wetenschap. Ik wil de wereld verkennen door middel van talen. Mijn doel is om 27 

verschillende talen te leren en te gebruiken, waaronder het Kinyarwanda, mijn moedertaal, Swahili, 

Zulu, Bambara, Lingala... Zo wil ik van mijn meertaligheid de hoeksteen van mijn leven maken.”  

Desta Haile 

Desta Haile is een Brits-Eritrese zanger, opvoeder en schrijver die sinds 1999 af en toe in Brussel woont. 

Ze is erg gepassioneerd door zowel talen als muziek. Daarom begon ze zeven jaar geleden met 

Languages through Music. Het is een manier om haar twee favoriete interesses te combineren. Terwijl 

ze mensen helpt bij het leren van talen, ontdekken ze artiesten, muziekstijlen en culturen van over de 

hele wereld. 

 

http://www.auclairmusic.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1c86hNps9I_CzLPFv4t-5bkY8uh7krWvc%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CAmber.Demuynck%40bozar.be%7C478dd532cb7c4542df5408d8bc9a361b%7C6a2813c8ee8544b3b4d3699aaf58b972%7C0%7C0%7C637466718099085461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MMw9RF%2BliTV6Kw%2FGgMJpdNSqDwrSgQqxnncX1Xc%2BO44%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1vRAXfO5mVgdCePzTUa1xyDwz40maAIZ9%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CAmber.Demuynck%40bozar.be%7C478dd532cb7c4542df5408d8bc9a361b%7C6a2813c8ee8544b3b4d3699aaf58b972%7C0%7C0%7C637466718099085461%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q%2FXvX1ml24WkPaP8pL8lPfFcvcLBAPXUt9Eprv3h%2FXc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1nNXxsFkR_3pxLrVjm-TKfPIszKhn2bRG%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CAmber.Demuynck%40bozar.be%7C478dd532cb7c4542df5408d8bc9a361b%7C6a2813c8ee8544b3b4d3699aaf58b972%7C0%7C0%7C637466718099095418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JuW5rfJ2%2Fye3oNPxy3G4X4YGjX4gF%2Fu0jgNsAfmcvCE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1HHkLi2APJbTSg0er8mLWhbbJ4ahb56RT%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CAmber.Demuynck%40bozar.be%7C478dd532cb7c4542df5408d8bc9a361b%7C6a2813c8ee8544b3b4d3699aaf58b972%7C0%7C0%7C637466718099095418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VpO%2BgFY%2B2KvOAJnJT%2BpdY2Bb0P5dssHAucStQ9mDnQw%3D&reserved=0

