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Quem somos?

Kurt Toncar - 

Bernd Bogensberger (B.B. Kong) - 

Roland Pickl Mudungaze -

Baixo - Voz

Bateria - Voz

Guitarra, Voz
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Album: Unreal
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Roland deixa sua banda Turbodeli em torno de Bernd Püribauer (conhecido 
na subcultura de Viena) para co-fundar a ‘Associação Positivo’ em 
Moçambique www.mozpositivo.com . O objetivo é conscientizar e educar 
as comunidades por meio de mensagens musicais positivas ‘de jovem para 
jovem’. A ideia pega muito rapidamente e torna-se muito importante em 
Moçambique, onde 50% da população tem 15 anos ou menos e onde a po-
breza, o HIV / SIDA e a insegurança continuam a ser problemas diários. 
Moçambique é também o segundo país mais afetado em África em termos 
de alterações climáticas. A associação se torna o trabalho principal de 
Roland ao longo dos anos.
O trabalho da ‘Associação Positivo’ nas comunidades e as influências do 
rock'n'roll e do blues na população africana têm um impacto notável no 
mundo musical de Inhambane.

Ao contrário de 'Unreal', 'Antagônica' não é inspirada em viagens, mas sim 
na vida nova, desconhecida e às vezes incomum do continente africano.
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O número de austríacos em Inhambane aumentou para 6 desde a chegada 
de Roland 2007 até 2021. Todos eles estão permanentemente instalados e 
trabalham em áreas criativas como música, vídeo e cinema.

Por que Moçambique, por que Inhambane ?

A ideia original de fazer uma digressão na subcultura moçambicana tocan-A ideia original de fazer uma digressão na subcultura moçambicana tocan-
do Blues e Punk-Rock nos baracas locais inspira músicos mundiais de 
mente aberta e continua a entusiasmar a todos. Os cenários variam de 
palcos móveis e intercâmbios culturais na era da globalização, combinados 
com filmes e documentários, a um mistura vasta de produções musicais.
Moçambique oferece uma vida simples e os nossos músicos podem con-
centrar-se no essencial, na sua música.
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Album 2021: Antagônica

Músicos convidados na "Antagônica":

Sobre a música: influências do hard rock antigo como Black Sabbath, Motör-
head, Stoner Rock e Doom Metal, mas também Pink Floyd, Dub, ritmos afri-
canos e jazz.

A Capa de 'Antogônica' (foto, caveira, raios) desenhado por Falko Purner, a 
máscara com óculos de sol mostrada é o mascote da cozinha comunitária 
do estúdio .
As letras da capa foram criados por Bernd Püribauer.

Pierre Dufloo - Saxofone em 'Great Balls on Fire'
Maritza (Melissa Loov) - Voz em 'Babalazza Dingi', 'Painted Wolf'
Luis Cerqueiro - órgão e teclado em '3 minutos late, 'In Utopia' e 'She's a 
woman',
Falko Purner – Director do circo - voz em 'Snake eat Snake' e indiano cantan-
do antes de 'It's Alright'
Bento Vasco e Christiano da Saquina - Bento Vasco e Christiano da Saquina - Vozes em 'Snake eat Snake'
Harald Chmela - voz em 'Burli'
Tania Herndl, Saquina Augusto, Latifa Karimo, Orlanda Mapanzene - Coro 
femininas em 'Burli'
Nobina Marimoto - Violino em '3 minutos atrasado' e 'The Needle'
Abel Mangga - Percussão em 'Babalazza Dingi' e '3 minutes late'
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