
EICTV , några mil från Havanna – anses vara en av de 
främst filmskolorna i världen. Det var Nobelpristagaren i 
litteratur Gabriel Garcia Marquez, den argentinska poeten 
och filmaren Fernando Birri och den kubanska filmaren 
och teoretikern Julio García Espinosa som tog initiativet 
för att med Kubas stöd bygga upp en skola för elever från 
Tredje världen, Asien, Afrika, Latinamerika med aktiva 
regissörer, manusförfattare, fotografer, skådespelare, 
scenografer m fl som lärare.  

Skolan invigdes i december 1986. Sedan dess har elever 
och aktiva filmare från över 50 länder utvecklat skolan till 
en enastående plats för kulturell mångfald, en Skola för 
Alla världar. Den erbjuder en grundkurs på ett år med 
tonvikt på praktiska övningar och med en pedagogik som 
ständigt utvecklats under de 25 år skolan varit i bruk. Dit, 
liksom till alla kurser och verkstäder kan alla söka. 

Inom Programmet för ständig vidareutbildning håller 
EICTV Internationella Verkstäder riktade inte bara till 

verksamma inom filmen utan också teater, humaniora, 
media och andra kulturarbetare som vill utveckla sitt 
audiovisuella kunnande. 

EICTV inbjuder till konferenser för erfarenhetsutbyte 
med internationellt framstående kulturarbetare storheter 
som Gabriel García Márquez, Jean-Claude Carrière, 
Walter Murch, Wole Soyinka, Peter Greenaway, Armand 
y Michelle Mattelart, Robert Redford, George Lucas  med 
flera. Syftet är att erbjuda kurser på hög nivå för utövare  
och specialister inom olika audiovisuella medier.  

Skolans program ”Extramuros” är en fortsättning 
övriga program – grundkurs, internationella verkstäder, 
högre studier – inom skolan, men på plats i samhället 
utanför skolan, också utanför Kuba. 

EICTV ordnar också kurser, seminarier, verkstäder och 
grundutbildning i samarbete med institutioner var som helst 
i världen. De anpassas då till varje lands och institutions 
intressen och förhållanden. Se mer på www.eictv.org

Relativt okänd på våra breddgrader, men stor I Latiname-
rika. Med legendariska Hotel Nacional precis vid Malecón 
och havet som centralpunkt och mötesplats för filmälskare 
och cineaster från hela världen och fylld av ny Latiname-
rikansk, kubansk och karibisk film. Den som tyvärr alltför 
sällan hittar hit till oss i norr.
Under tio dagar förvandlas Kubas huvudstad till en gigan-
tisk filmfest på stans biografer - från Kubanska Filminsti-
tutet ICAIC:s egen biograf Charles Chaplin och klassiska 
Cine Yara till galaduken i jättelika Carlos Marx och Ku-
banska Kulturarbetarförbundet UNEAC:s egen biograf i 
ett av de vackraste små kolonialpalatsen i stan. 
Film, seminarier, samtal och workshops som avslutas med 
utdelningen av festivalpriset, den vackra Svarta Koral-
len, för bästa långfilm, kortfilm, dokumentär, debutfilm 
och tecknade film. Pris delas också ut till internationella 
filmare som tar upp Latinamerika och här  möts hela Latin-
amerikas filmindustri. 

Och hit kommer varje år ett gäng Hollywood-celebriteter 
som trotsar USAs blockad för att möta kubanska kollegor 
och festivaldeltagare. Robert de Niro, Leonardo di Caprio 
Sean, Penn och Matthew Modine är några som hittat hit. 
Många tillfällen till dans och allmän fest. Och till att ströva 
runt i stan eller ta sig ut till stranden. Eller slå sig ner bland 
alla andra på muren längs Malecón i kvällningen
Kubanska Filminstitutet ICAIC erbjuder ett förmånligt 
festivalpaket med inkvartering på några av Havanas bästa 
hotell – från ekonomiklass till femstjärnigt i centrala Ha-
vannas där det mesta av Festivalen äger rum.
Priser från ca 4 500 kr (dubbelrum St John) till 9 000 kr 
(enkelrum Habana Libre), med frukost.
I priset ingår också
- Ackreditering och tillträde till alla visningar, seminarier, 
samtal samt Festivalkatalogen.
Mer info (spanska och engelska) på ICAIC:s egen Festival-
site: www.habanafilmfestival.com 
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