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På Urkultfestival vid Nämforsen i Ångermanland
Svensk-Kubanska visade traditionsenligt upp sig på den allt populärare Urkult-
festivalen vid Nämforsen i Ångermanland 4-8 augusti. Vårt bokbord på ”Solidari-
tetstorget” och inomhusmötet med bildföredrag väckte definitivt ett intresse för 
Kuba och för brigadresorna.

Svensk-Kubanska i Skellefteå och Umeå. 
Bertil Olsson visade bilder, och Andreas Mångberg från lokalgruppen i Västerbot-
ten stod för bokbord i foajéerna till stadsbiblioteken. Intresset var stort 

Svensk-Kubanska
sommarhändelser
Eva Björklund



X Alfonso på sommarturné i Sverige
Liksom förra året spelade gruppen på Peace & Love-festivalen i Borlänge, men i år deltog de också på Sundsvalls 

Gatufest, på Mosebacketerrassen i Stockholm och Göteborgs stads kulturdagar. X Alfonso lanserades 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.” Och 
publiken verkade hålla med om beskrivningen. 

Ung kubansk konstnär ställer ut   
Den 24 juli var det kubansk konstutställning på Latinamerikanskt Kulturkafé i Stockholm, Drottninggatan 91. Det var 
Raúl León Alvarez som ställde ut sina verk. Han föddes i Kuba 1956 och studierade måleri, teckning och grafik på Samuel 
Feijoos konstskola i Santa Clara. Han har haft flera utställningar i Kuba, Mali, Senegal och Kanada. Raúl León har även 
arbetat med undervisning, bland annat som teckningslärare på Conservatoire des Arts et des Métiers de Multimedia i 
Bamako, Mali. På Latinamerikanskt Kulturkafé öppnades utställningen med afrokubansk dans. 

Foto från Göteborg:  Martin Österlin
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