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Tidigare har den populära Borlänge-festivalen haft 
projekt i Chile, Texas och Kina. Och tillsammans med 
skivbolaget National drog de senast till Kuba för en 
tvådagarsfestival den 25-26 mars. Några av Kubas största 
artister uppträdde på Peace & Love Havanna tillsammans 
med svenska Looptroop Rockers, Timbuktu & Damn, 
Familjen och The Baboon Show.

– Att åka till Havanna och spela tror jag blir en av de 
absolut största saker som har hänt mig i mitt musikaliska 
liv,  sa Jason ”Timbuktu” Diakité i ett pressmeddelande 
Ronny Mattsson, pressansvarig, berättar hur det kom det 
sig att de tog denna festival till Kuba:

”Det började med att kubanska X-Alfonso spelade på 
vår festival i Borlänge 2010. Vi tyckte det vore kul att göra 
något tillsammans, så vi åkte dit och rekade i december. 
X-Alfonso blev vår lokala kontakt för musikutrustning och 
sånt i Havanna. Han fixade det praktiska och de kubanska 
artister som kom att spela. Han spelade ju också själv. 

Programmet var en lättvariant av Peace & Loves 
koncept: Lite svensk hiphop, punkrock, elektro, kubansk 

Peace & Love 

Från Borlänge till Havanna

Peace & Love 2011 
28 juni-2 juli i Borlänge. 
Årets tema är Mod, Hopp och Kärlek.

Bland artisterna finns, förutom X-Alonso, Bob Dylan, 
Hoola Bandoola Band, Ziggy Marley, Kings of Leon, 
M.I.A., The Strokes, Bad Religion, 30 Seconds to mars, 
Håkan Hellström, Lykke Li, Journey, Foreigner, Veronica 
Maggio, Paolo Nutini, I blame Coco

Los	Jardines	de	La	Tropical,	Havanna,	Foto	Peace	&	Love

X-Alfonso 
på Sundsvalls Gatufest 4-9 juli
Han spelar torsdag 7.7 på scen Norrvidden. På 

gatufestens hemsida beskrivs han som ”en av de allra bästa, 
fräckaste och populäraste artisterna på Kuba med en unika 
mix av rock, jazz, hip hop, funk, rumba, reggae och son 
cubano, ackompanjerad av grymma videoprojekteringar, 
har redan gjort succé på festivaler runt om i världen.”

metal och sångare/låtskrivare med mera. Totalt deltog 
9 grupper: förutom de svenska deltog kubanska Silvio 
Rodriguez, Carlos Varela, Zeus och Hipnosis, X-Alfonso. 

Att vi fick med Silvio Rodriguez beror på Urban 
Näslund. Han har lyssnat mycket på Silvio och sin vän 
Björn Afzelius som tolkade flera av Silvios låtar. Så Urban 
bad  X-Alfonso att dra i lite trådar och Silvio kom med! 

Festivalen ägde rum i Los Jardines de La Tropical 
i Havanna med kapacitet för 10 000 besökare. Det var 
fantastiskt, vi svenskar hade aldrig sett något liknande 
tidigare. En sån underbar natur, vi ville nästan flytta dit.

Utrustnings- och ljudmässigt var det kanske inte samma 
standard som vi är vana med i Sverige men det funkade 
ändå fint. Publiken verkade nyfiken och många dansade 
och gjorde fredstecknet. Det var kul att se att så många 
kubaner var intresserade av detta. 

Vi planerar att göra fler arrangemang i Havanna 
som det ser ut just nu. Vi återkommer nog nästa år! Och 
X-Alonso kommer till sommarens festival 28 juni – 2 juli i 
Borlänge.          Eva Björklund 


