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Estrella Acosta & Esquina 25 presenteren ‘Cuban Country Queens’ 

Estrella Acosta & Esquina 25 presenteren ‘Cuban Country Queens’, een 
feestelijk concert dat de koninginnen van de música guajira in de schijn-
werpers zet - de vrouwelijke songwriters van het Cubaanse platteland, die 
in de loop der jaren zoveel geweldige nummers schreven. De tournee gaat 
van start op 6 juni in Den Bosch. De première is op 10 september 2022 in 
De Doelen Rotterdam.  
  
In de jaren '40 en '50 maakten vrouwen in Cuba vaak de meest geliefde muziek op 
de 'nieuwe media', de live radiouitzendingen en de opkomende televisie. Veel van 
die nummers, met wortels in Zuid-Spanje en Afrika, hadden onmiddellijk succes in 
heel Latijns-Amerika. Tijdens de 'Cuban Country Queens'-tour brengen Estrella 
Acosta & Esquina 25 de grootste hits van deze geweldige vrouwen in combinatie 
met Estrella's eigen liedjes, gevat in avontuurlijke arrangementen. 
  
Estrella Acosta is een ambassadeur van de Cubaanse muziek in Nederland. Zij en 
haar band Esquina 25 creëren een frisse kijk op de muziek van haar moederland, 
met eigentijdse en eigenzinnige improvisaties met behoud van het karakter en de 
spirit die kenmerkend zijn voor deze muziek. 

Estrella Acosta: “De geur van mangos en guavas roept herinneringen op aan mijn 
kindertijd en doet me denken aan het geluid van Cubaanse countrymuziek op de ra-
dio. Mijn moeders kant van de familie, die oorspronkelijk van de Canarische Eilan-
den kwam, vestigde zich vele jaren geleden op het platteland van de provincie Ma-
tanzas. De muziek en poëzie daar vonden hun oorsprong in Zuid-Spanje en ver-
smolten later met Afro-Cubaanse ritmes. 
Toen het tijd was om mijn moederland te verlaten, nam ik alle verhalen, gedichten 
en foto's mee, plus alle mooie herinneringen en liefde die ik in mijn hart kon stop-
pen. Nu breng ik hulde aan het rijke muzikale erfgoed van de Cubaanse countrymu-
ziek, en speciaal aan de getalenteerde vrouwen die ons hun prachtige liedjes heb-
ben gegeven.” 

De musici komen uit vele landen - Cuba, Venezuela, Uruguay, Duitsland en Neder-
land - en hebben allen ruime ervaring in Latijns-Amerikaanse- en jazzmuziek. Sa-
men brengen ze een unieke mix van creatieve ideeën, die mensen samenbrengt en 
vrolijk maakt.  
  
Muzikanten: Marc Bischoff (piano), Efraim Trujillo (saxen/fluit), Samuel Ruiz (con-
trabas), Enrique Firpi (drums), Estrella Acosta (zang) en als gast Gerardo Rosales 
(percussie). 

Composities: Celina González, Celia Romero, Radeunda Lima, July Mendoza, Liuba 
Maria Hevia, Marisela Verena, Irina González, Yaima Orozco en Estrella Acosta. 

Trailer Estrella Acosta & Esquina 25 - Cuban Country Queens:  
https://bit.ly/Estrella-CCQ 

https://bit.ly/Estrella-CCQ


Tournee Cuban Country Queens 2022-23 
(Zie website Estrella Acosta voor updates tournee) 

Maandag 6 juni - Jazz in Duketown, Den Bosch (middag) 
Zaterdag 18 juni - Zeelandjazz Festival, Middelburg 
Zaterdag 10 september - De Doelen, Rotterdam – première 
Zondag 25 september - De Nieuwe Regentes, Den Haag (middag) 
Zaterdag 15 oktober – Sound of Europe Festival, Breda 
Woensdag 19 oktober - Cultura, Ede 
Zaterdag 29 oktober - Onder de Toren, Grootschermer 
Dinsdag 15 november - Schouwburg De Meerse, Hoofddorp (middag) 
Zaterdag 19 november - Mahogany Hall, Edam 
Vrijdag 9 december 2022 – Bimhuis, Amsterdam 
Zaterdag 29 april 2023 - Paradox, Tilburg 

Website:  http://estrellaacosta.com 

"...a happy transatlantic party that takes off and soars!" 
 - Luis Tamargo, Latin Beat Magazine, USA 
  
"Excellent Cuban music that is fun to listen and dance to, and where the traditional 
and the contemporary are very well combined and balanced. Congratulations!" 
 - Juanito Marquez (guitarist/composer/arranger Gloria Estefan, Omara Por-
tuondo) 

"De zang van Estrella is helder en onopgesmukt, de koortjes klinken puntig en in de 
arrangementen zit genoeg ruimte om de musici te laten schitteren… "  
 - NRC, NL     

"Ze is een uitstekende performer, die de zonnige en onstuimige sfeer die eigen is 
aan de Cubaanse muziek weet te creëren... (en) die met passie en inlevingsvermo-
gen het Cubaanse erfgoed beheert."             
       - De Stentor, NL    
 
 
De tournee 'Cuban Country Queens' is mogelijk gemaakt  
door het Fonds Podiumkunsten FPK 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Niet voor publicatie:  
contact pers: Marjolein van Ruiten, PR@marjoleinvanruiten.com, 06 200 62 844.  
Persfoto’s Estrella Acosta: fotograaf Brenda Ladd.  
Voor meer persfoto’s, zie perskit via http://estrellaacosta.com
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