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Multikunstneren
Dario Poli slår et
musikalsk slag
Marbellas og Costa
del Sols omdømme 

Beslutningen om at forsva-
re Marbellas flossede ryg-
te blev truffet i Sverige i

april sidste år, da Dario Poli så
en dokumentarudsendelse om
Marbella og Costa del Sol på
CNN. Ifølge Dario malede den
amerikanske TV-station et me-
get negativt billede af hans el-
skede Marbella og hele Costa
del Sol.

- Det er meget forståeligt, si-
ger Dario, - at tusinde af menne-
sker hvert år ønsker at flytte til
Sydspanien. Det er virkeligt et
vidunderligt liv her på kysten.
Vi arbejder for at leve, i kontrast
til at ”leve for at arbejde”, og der-
for er det så skuffende, når den
udenlandske presse kun rappor-
terer om de negative sider, men
aldrig trykker noget om alle de
positive aspekter ved livet på Co-
sta del Sol.

Dybt indigneret over pressens
ensidige fremstilling af Costa del

Sol skrev Dario tekst og musik til
sangen ”Marbella, Marbella”,
hvor han udtrykker sin kærlig-
hed til byen og hele Costa del
Sol. Sangen er officielt registreret
hos S.G.A.E. i Málaga og arrange-
ret og produceret af den engel-
ske musiker David Mairs i hans
studio i Fuengirola. Den frem-
føres af Alan de Ward og Sam-
antha Mairs, og initiativet har
vakt genklang i medierne i Spa-
nien og langt udenfor landets
grænser.

Det er en kendt sag for alle
initiativtagere, at markedsføring
er essientielt, og derfor er Da-
rio ovenud lykkelig for at have
Linda Mairs som kampagnele-
der på projektet.

- Linda har 25 års erfaring i
salg og marketing, fortæller han,
- og med hendes exellente kom-
munikationstalent er vi rigtig
glade for at have hende ombord.

Der er et helt album fyldt med

           



”feel good” musik på vej, som
netop nu bliver produceret af
Dario og David i studioet i Fuen-
girola. Albummet kommer til at
hedde; ”Living in the Sun”, og
selvfølgelig er ”Marbella, Mar-
bella” inkluderet i albummet.

”Marbella, Marbella” er blevet
spillet på de fleste radiostatio-
ner på kysten, så det der starte-
de som Darios en-mands-aktion
synes at sprede sig som en virus
til alle afkroge af pressen. Både
Dario og David Mairs har med-
virket i tv-udsendelser og gør et
stort arbejde for at få sangen
spillet over hele Europa i håb
om, at god publicity for Costa
del Sol vil bringe flere huskøbe-
re og turister til området.

Der har været rigtig mange
positive tilkendegivelser om-
kring projektet. Marbellas borg-
mester sendte således et officielt
brev til Samantha Mairs, hvor
hun takker for ”Marbella, Mar-
bella”, og Colette Hall fra Coast-
line Radio siger; - Jeg tror, det
her er en af de sange som turi-
sterne vil huske, akkurat som
det var tilfældet med ”Viva Espa-
ña”. Eric Holzhauer fra Radio
Sun FM skrev; “Lad os gøre den-
ne sang til Marbellas officielle
sang”.

Dario håber selvfølgelig på,  at
et stort pladeselskab vil sørge for
at ”Living in the Sun” bliver ud-
givet og spredt vidt omkring, når
albummet er færdig i slutnin-
gen af juli.

Dario Poli
Det er ikke den letteste sag i ver-
den at beskrive skotsk-italien-
ske Dario Poli i et par linier; Da-
rio er komponist, illustrator, ma-
ler og forfatter – og nu også en
musikalsk aktivist med inten-
tion om at omforme holdnin-
gen til Marbella og Costa del Sol
via musikalsk markedsføring og
en massiv iscenesætning af pres-
semeddelelser, radio- og tv-in-
terviews og artikler i alle kystens
flersprogede aviser og magasi-
ner. Med andre ord en multi-
kunstner med multimedie- og
iscenesætningstalent. 

Darios liv har været begiven-
hedsrigt og fyldt med rejser, mu-
sik og intellektuelle eventyr. Som

den ene part af duoen ”Delia &
Dario” turnerede Dario på de
bedste spillesteder i Europa og
arbejdede sammen med mange
store navne indenfor showbiz ...
bl. a. Olivia Newton-John, Dave

Allen og Engelbert Humper-
dinck. Dario Poli komponerede
desuden sammen med Roberto
Danova musikken til Nostrada-
mus i 1999, som blev solgt i 64
lande og han skrev både musik
og tekst til musicalen af samme
navn. 

Dario har desuden været
medskriver til musikken og tek-
sten til et nyt musikalsk drama,
"Lady X The Power of Destiny".
Det musikalske drama, som siges
at være baseret på afdøde Lady
Dianas liv,  har modtaget fabel-

agtige kommentarer fra promi-
nente personer i den britiske
presse og fanger netop nu inter-
essen hos medierne i adskillige
lande inklusive Spanien og Ita-
lien. Det musikalske drama blev

indspillet i Dublin af et stort
symfoniorkester, og adskillige
sangere heriblandt sangere fra
”Riverdance” og Dario venter nu
bare på at det store show kom-
mer på scenen.

Dario Poli er også kendt som
en professionel maler af den sur-
realistiske skole. Hans malerier
bliver beskrevet som en kombi-
nation af Edward Munk, Salva-
dor Dali og William Blake, og
han omtales som en kendt og
dedikeret anti-krigs kunstner.

Mest kendt er han nok for si-

ne bogillustrationer til en række
bøger om Nostradamus, men
han har også selv skrevet artik-
ler, noveller og er netop ved at
færdiggøre sin første romanti-
ske roman.

Han har haft hus på Costa del
Sol de sidste 15 år. 

Costa del Sol Voice
Dario Pilo, David Mairs og deres
supportere har oprettet en ny
hjemmeside, www.costadelsol-
voice.com, som skal medvirke til
at få “Marbella, Marbella” spil-
let over hele Europa, og som en
modvægt til al den negative
udenlandske presseomtale – for-
håbentligt sprede et positivt ind-
tryk af Marbella og hele Costa
del Sol.

- Hvis nogen har lyst til at
støtte kampagnen eller har ide-
er eller forslag, siger Dario, - så
vil vi blive meget glade for at hø-
re fra dem... Vi kan ikke tillade
os at læne os tilbage og lade al
den negative presseomtale stå
uimodsagt... Vi er ikke alle krimi-
nelle på den spanske solkyst, og
vi skal ikke alle straffes for den
politiske korruption, som har
fundet sted. Problemet er, at den
ene udenlandske  tv-station ef-
ter den anden bruger CNNs me-
get ensidige udsendelse til at
producere nye udsendelser, hvis
budskab er at Costa del Sol ikke
er stedet at slå sig ned eller at
tage på ferie til....

Dario vil specielt gerne kom-
munikere budskabet til danske-
re på kysten og få dem til også at
bakke op om projektet, fordi den
danske forretningsenklave på
kysten er en af de vigtigste og
mest synlige af de udenlandske
business-samfund på Costa del
Sol.

For dem, der gerne vil høre
”Marbella, Marbella” live er der
håb forude. Samantha Mairs op-
træder nemlig med sangen ved
Rhys Daneils Trust Celebrity
Golf Challenge på La Cala Hotel
og Golfresort, som løber af sta-
ben fra den 5. til den 8. juni, og
desuden fremfører hun sangen
fredag den 6. juni på Club La
Costa.

n Dorte Holm Jensen
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Den danske botaniker Kai Hase
mobiliserede kvinder og børn, 


