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Kuba idag och imorgon

Helgen innan det stora 40-årsfirandet startade Stockholms-
avdelningen med ett mycket välbesökt och uppskattat
inslag på Socialistiskt Forum, på ABF. Kuba idag och i
morgon, var titeln på ett samtal mellan René Vásquez Días,
kubansk författare från Malmö och Eva Björklund. Det kom
mycket folk. Många lockades av möjligheten att få just
samtala om Kuba, utifrån olika kunniga synvinklar, utan att
behöva ta upp tid med US-propagandans kolportörer.

Ett stort och varmt tack!

 Stockholmsavdelningens styrelse riktade genom Agneta Willans
ett stort varmt tack till alla som gjorde Svensk Kubanska
föreningens 40-årsjubileum till en så strålande fest genom
praktiskt arbete både före, under och efter festen. Precis som
alla önskade blev det en minnesrik kväll. Hon tackade också
alla som genom bara sinnärvaro fick stämningen att ligga på
topp.

Svensk-Kubanska 40 år!
Det blev en storslagen 40-årsfest på Husby Träff den 25.11 men
massor av Kuba-vänner, även tillresta från Göteborg, Västerås,
Örebro, Jänköping mm. Ulf Hultberg var konferencier och
hälsade alla välkomna, sedan dominerade musiken med några
tal däremellan, av Kubas ambassadör så klart, Ernesto Melendez
Bachs, av Gladys Ayllón från ICAP  och Vilma Garcia Gomez från
CTC. Eva Björklund höll ett kort tal som föreningsgrundare,
Louise Österling läste en dikt och ordförande Martin Österlin
förmedlade hälsningar och visade upp alla utländska gäster
som deltagit i lördagens seminarium på Victor Jara-föreningen:
ett helt gäng med schweiziska Christian Jordi i spetsen från
mediCuba-Europa, och ett par vardera från norska och finska
mediCuba, ett par vardera från Italiensk-Kubanska och Dansk-
Kubanska föreningarna, samt  Mayda Rodríguez från kubanska
hälsoministeriet.
Artistuppsättningen var imponerande med violinist-pianistparet
Emilio Estrada & Tatiana Shevchenko, våra välkända Pepe &
Mari och Sven Wollter & Hasse Nilsson, protestsångaren från
USA David Rovics,  Tango-orkestern La Orquesta Tipica Tangarte
med förföriskt danspar, kubanerna Lesner Solenzar & Ramon,
och sist och slutligen den unga, talangfulla trion Sofia Pekkari,
John Pekkari, Joakim Kilner. Sedan röjdes borden, där vi ätit
jättegod mat lagad och serverad av ett stort gäng
beundrandsvärda aktivister.  Dansen tog vid till långt in på
natten. Foton Achim Rödner

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell-
Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i
www.globalarkivet.se



Tidskriften Kuba   1/2007         13

Havannatårta i Sundsvall

I Sundsvall firades 40-årsjubileet med föredrag, musik och
tårtkalas den 11 november. Jag  talade på temat ”Kuba,
Venezuela, Bolivia – alternativ för Latinamerika”. En röd
kvartett med Claes Ringqvist och hans rutinerade blåsare
bjöd på förnämlig jazzmusik till fikat med Havanna-tårta.
Såväl tårta som toner uppskattades mycket av de drygt
trettio besökarna.  Foto Bertil Olsson

Omar Garcia Valenti - Prisbelönt

fotograf

Länge hade det varit på tal att Omar tillsammans med andra
konstnärer från Cienfuegos skulle komma till Sverige och visa
upp en del av den kubanska kulturen. Göteborgs kulturnämnd
var intresserad men det rann ut i sanden. Till 40-rsjubileet blev
det till slut av berättar Ingrid Cronberg.. Söndagen den 12
november var det vernissage på Café Hängmattan i Göteborg.
Ett 70-tal intresserade besökare var mäkta imponerade av
Omars konst, ställde frågor om det tekniska arbetet och ville
veta allt om hur han fick fram färgsättningarna. Var det digitalt?
Eller jobbade han för hand? Inte bara amatörerna utan också
professionella fotografer berömde hans arbete, både tekniskt
och kompositionsmässigt Foto Jerker Andersson

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Icke-kommersiell-
Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För kopia av denna licens besök http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/. Det har publicerats i
www.globalarkivet.se


