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Mats Ek gästspelar på Kuba
Den kände svenske dansaren och koreografen Mats Ek 
sätter upp en av sina baletter på Kuba. I ett samarbete 
med kubanska Danza Contemporánea de Cuba drar han 
igång flera projekt. Ek berömmer de kubanska dansarna och 
säger att det är ett nöje att arbeta med dem. Med fler än tio 
TV- program, 40 teaterstycken och flera operor, är Mats Ek 
en av de mest betydelsefulla skaparna inom dansen. Efter 
framträdanden på Kuba, fortsätter Ek och kubanerna med 
koreografen George Céspedes till Storbritannien och Spanien 
i början på nästa år.              Källa: Liberación 091204

Kool på Antiimperialistiska scenen
Blockaden består, men Obama följer Bill Clintons recept med 
en liten öppning i den kulturella blockaden. Bland annat 
kunde Omara Portuondo uppträda i USA, första gången 
sedan Bush stängde dörren 2004. Och ta emot en Grammy 
till råga på allt. Och den lilla öppningen går även i andra 
riktningen. Den 20 december gav USAs Kool and the Gang 
en stor konsert på Antiimperialistiska scenen mitt för USA 
intressekontor vid Malecon i Havanna. 
De startade på 60-talet som jazzgrupp, införlivade ”rythm 
and blues”, gick vidare till funk och slog igenom på 70-talet.  
Deras senaste framgång var med filmmusiken till Pulp Fiction i 
mitten av 90-talet. På Kuba är många av deras låtar välkända, 
liksom gruppen som sådan.  Så bortåt 250.000 samlades vid 
Maleconscenen och njöt av en härlig musikfest. 
”Efter oss kommer många”, förutspådde Robert Bell, Kool 
själv. De hade länge velat komma, men först nu hade de 
blivit möjligt att få tillstånd att ”handla med fienden”.  De fick 
också Cubadiscos hedersutmärkelse för musiker som bidragit 
till mänsklighetens utveckling, överlämnad kulturminister 
Abel Prieto. Robert Bell sa att de hade fått både Grammy 
och många andra utmärkelser men detta var den finaste i 
hela deras karriär.  Och att de hade varit i många länder men 
Kubabesöket var det bästa, de kommer tillbaka.  Och som 
tack överlämnade de en av sina guldskivor till Musikmuseet. 
Källor: Granma 2009-12-21, AP 2009-12-21
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