
Varje torsdagskväll håller bröderna 
Edson och Ivan Barros i ett rockprogram 
på radio. Förutom att de presenterade 
alla banden i Metal Zone så spelar de 
mest redan känd tung rockmusik. 
– Vår uppgift är att vänja moçambikierna 
vid rock, säger Edson.
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I wINDHOEK BOR DET cirka två hundratusen människor och 
även om det är en liten huvudstad globalt sett lyser den upp 
världen så snart solen går ner.

Konstigt nog lades grunden till det namibiska nattlivet på 
80-talet när det angolanska cuca-ölet såldes i barer längs vägarna. 
Dessa barer, vanligen gjorda av korrugerad plåt, blev kända som 
cucashops och populära ställen för att dansa ma!anga, panzula 
och andra trendiga danser på den tiden. Idag säljs inte längre 
cucaöl men begreppet cucashop lever kvar, nu känt under ett 
annat namn, shebeen.

Dessa finner man inte bara längs den stora B1-motorvägen 
när man reser mot norra Namibia utan de har spritt sig till 
många delar av landet, särskilt till de större städerna.

Som man kan förvänta sig är Windhoek nattlivets huvud-

stad. I Windhoek är det Katutura, det tidigare endast-för-svarta-
området, som har de flesta shebeens.

Namnet må ha ändrats men det är fortfarande samma för-
ströelse. Det är fortfarande platsen för att ta en kall öl, nu det 
lokala Tafellager, och att dansa till den hetaste musiken, men nu 
är det kwaito, ma/khaisa och house som gäller. 

Dessa barer är viktiga för utelivet för varje kväll startar på en 
shebeen. Unga människor som vill ha kul träffas där och drick-
er något medan de dansar. När alla har kommit drar man iväg 
till nästa ställe. Där fortsätter man att dricka och dansa. Men 
inte så länge. Inom fyrtio minuter drar man till nästa ställe. 
Detta har fått namnet shebeen hopping. 

Trots att det erbjuds häftig musik och bra pris på drickat kan 
det bli oroligt och bråkigt. Men det är det som är så häftigt med 

Allt du behöver veta 
för en natt på stan 

I England kör de pub crawl. 
I Namibia är det shebeen hopping som gäller.
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hoppingen: man har redan gått när bråken börjar! Ett tryggt nöje!
Eftersom det finns så många barer är det omöjligt att dra 

runt till alla under ett år, än mindre under en natt. Särskilt som 
hopping bara är inledningen på en utekväll, som man gör för att 
kolla in pulsen i stan. När man drar runt får man veta vad som 
är på gång. 

Efter klockan 23 slutar man barrundan och drar till stan. Där 
finns det olika saker att göra beroende på vilken dag det är.

På onsdagar ska man vara på baren The Blue Note.
Den har en bluesstämning och är det ställe där Windhoeks 

stjärnor och kändisar minglar. Den är lite dyr men den avspända 
stämningen och de jazziga tongångarna gör det väl värt det. 

PÅ TORSDAGAR SAMLAS HELA wINDHOEK på ett ställe, 
Funky Lab. Denna ljusa lokal, med trendiga möbler, en stor, högt 
placerad plasma-tv som visar de senaste skapelserna i modevärl-
den och professionell personal som blandar häftiga drinkar, le-
ver stället verkligen upp till sitt namn. Efter några timmars 
hopping är man redan i riktig partystämning och behöver inte 
lägga en förmögenhet på drinkar. Särskilt som drinkarna inte är 
billiga. Funky Lab har skaffat sig ett gott rykte bland unga yr-
kesarbetande som gillar att umgås med sina likar.

För den som inte har en stor budget finns det billigare sätt 
att ha kul. Det populäraste är riding. Några vänner salar ihop 
pengar, köper dricka, fyller bensintanken och letar fram den 
senaste musiken. Deras uppdrag för natten: att sticka dit där det 
är fest. På ställen utan tak går de in och dansar. Men de köper 
inget att dricka eftersom de har sådant i bilen. På inneställen 
med tak parkerar de utanför, spelar musik i bilen och dansar på 
gatan. Ibland kan det vara festligare att vara utanför en klubb 
än innanför dess dörrar.

DE BILBURNA HAR OCKSÅ ETT EGET UTVALT STÄLLE för att 
festa, parkeringen utanför OK. Varje kväll står det över tio bilar 
på denna stora parkering mitt i stans affärsområde. Här skryter 
man om sina högtalarsystem, sina fälgar och skicklighet bakom 
ratten och man kappkör med bilarna. Detta, som kallas dicing, 
förekommer ofta.

Förmodligen är det de här som har roligast när de går till 
fester, barer och klubbar utan att lägga ut en massa pengar och 
ibland händer det att de största festerna sker på gatan bland 
bilarna.

Konserter är mycket populära och shower med inhemska 
superstjärnor som Gazza, Jericho, The Dog, Phurra och Gal Le
vel är alltid fullpackade.

Under sommaren hålls många konserter i Zoo Park som är ett 
stort friluftsområde mitt i stan. De billiga och välbesökta kon-
serterna startar runt kl 20 och pågår till två på morronen. Det 
är perfekt för vid den tiden är klubblivet i full gång och man 
kan gå från konserten rakt in på dansgolvet.

När man har minglat färdigt, tempot är satt och kappkör-
ningarna är över är det midnatt. Då finns det bara ett ställe att 
gå till. Alla klubbars moder. 

Chez N’Temba är en internationell klubb som specialiserat 
sig på afrikansk musik och förmodligen är det populäraste natt-
stället i Windhoek. För seriösa klubbare är det detta som gör en 
kväll på stan fullständig. Med en stor danshall och de bästa DJ:
s kan man vara säker på att dansa hela natten.

Det finns andra häftiga klubbar som också drar till sig stora 
skaror. La Dee Da’s har till och med ett större dansgolv än Chez 
N’Temba. Även när stället är fullt finns det alltid plats för alla 
danssugna men lugna kvällar kan det se ganska tomt ut.

Club Heaven är ännu ett ställe där man kan avsluta festkväl-
len. Det ligger mitt i ett nöjesområde och till detta ställe älskar 
äldre personer, de som var tonåringar på 90-talet, att gå. Där kör 
man alltid en timma med gamla godingar för att bygga upp en 
verkligt nostalgisk stämning.

FÖR DE SANNA NATTUGGLORNA är inte ens fyra timmars 
dans på någon av klubbarna tillräckligt. Så länge det är mörkt 
finns det alltid något kul där ute. 

När alla festmöjligheter har uttömts vänder sig därför det 
sanna partydjuret till Namibias främsta tillgång, till naturen.

Det enda man behöver göra är att samla ihop kompisarna, 
skaffa något att dricka, spela lite cool housemusik och se solupp-
gången.

Det kan man göra praktiskt taget var som helst i Windhoek 
men det populäraste stället är Windhoek Metrological Centre. 

Och det finns absolut inget bättre sätt att svalka av sig efter 
en het natt ute än att se de första solstrålarna titta fram över 
kanten på Khomas Mountains.

LEITAGO /NARIB
Frilansjournalist, Windhoek
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