
D-Urbanites is een kleurrijke band met leden die roots hebben in zowat alle windstreken: van 
Jamaica, Congo en Marokko tot België. Samen komen ze tot een opwindende sound waarin soul, 
jazz en funk samensmelten.

Als je wil dat er iets gebeurt, doe het dan! Dat is de filosofie die spreekt uit Malik Esuo's priemende 
blik en rechte schouders. De frontman en producer van D-Urbanites is het kind van een Zuid-
Marokkaanse gastarbeider en een Belgische moeder. De takken van zijn stamboom staan in bloei 
met traditionele Marokkaanse muzikanten.

Malik Esuo bracht de jaren negentig vooral door in London. Een weekend in de stad liet hem 
proeven van acid jazz en hij was er meteen aan verslingerd. Al gauw draaide zijn leven rond het 
weekend en de Londense jazz en soul scene. En dus besloot hij naar de Britse hoofdstad te 
verhuizen waar hij woonde en werkte in Brixton en een vaak geziene speler werd op podia van 
clubs zoals WKDin Camden Town. De energie van de Londense muziekscene en het samenspelen 
met Britse muzikanten was een levenselixer waaraan hij zich gretig laafde.

Samen met bassist Stan Dale verzamelde hij een groep van getalenteerde muzikanten van beide 
zijden van het Kanaal. Door de Vlaamse klei te vermengen met het Londense asfalt effenden ze het 
pad dat leidde naar Transition, hun debuutplaat .

Op de album spelen mensen zoals de Britse toetsenist Robert Taylor (AaWheeler, Maxi Priest, 
Jocelyn Brown, Billy Ocean) en de Brusselse topdrummer Patrick Dorcean (Zap Mama). Het album 
wordt verrijkt met vocale bijdragen van Spencer Kennedy, Lioneye and Tasita D'Mour (Kyoto Jazz 
Massive). 

De upbeat attitude van D-Urbanites hoor je ook in de single X-rated die op 18 januari 2014 is 
verschenen bij Urban Central Records. De schwung spat uit de luidsprekers en maakt het de 
luisteraar zo goed als onmogelijk om stil te blijven zitten of staan. 

Transition is niet de bestemming, het is een eerste halte op een reis die hopelijk lang zal duren en 
leiden tot meer platen en het beroeren van mensen met energieke live concerten die het handelsmerk 
van D-Urbanites zijn.

Bandleden 

Drums - Sam N’galula 
Bass - Stan Dale 
Percussion - Sebastian Pena Ortiz
Hammond/keys - Niels Verheest
Fender Rhodes/keys - Jonas “lil’jo” De Smet
Sax -  Steven Delannoye
Vocals - Jeff Jefferson
Vocals mc - Lioneye
Vocals - Malik Esuo

Video links     http://youtu.be/Yrp3XIyzjF0
                       http://youtu.be/1I0QleGtIqA



weblinks         http://www.urbancentralrecords.com/artist/d-urbanites
                        https://www.facebook.com/pages/D-urbanites/296702257015069

Contact   d-urbanites@urbancentral.eu
                Tanne /  manager    0032473111156


