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Love & Peace gav i år 4 dagar med konserter från
svenska, norska och kubanska artister som The Baboon
Show (S), Honningbarna (N), The Vanjas (S), Nadja alMalki och X Alfonso (Cuba). Konserterna hölls på FAC
- Fábrica de Arte Cubano – Konstfabriken - med undantag
av fredagens som hölls på arenan Salón Rosado de la
Tropical.
FAC är inbyggd i en gammal fabrik vid gamla
järnbron över Almendaresfloden på Vedadosidan. Flera
internationella resguider har rankat stället högt på
listan över de platser man måste se. Med sin avskalade
formgivning skiljer den sig från den äldre bebyggelsen.
”Salón Rosado de la Tropical” är något helt annat, en
festplats byggd under 40-talet i stadsdelen Kohly. Dess
kapacitet gjorde fredagens kväll till den mest publika under
festivalen. Det var inte många tomma fläckar att skymta
på den stora platsen framför scenen. På trappor och altaner
trängdes alla dansande, glada kubaner.
Kvällen öppnades med det norska folkbandet Real
Ones. Direkt efter steg det svenska 50-60 tals rock´n´roll
bandet The Vanjas upp på scen och fick publiken att
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svänga på höfterna.
De samlade lika stor publik som den kubanska rock/
popfavoriten David Blancos som var nästa nummer.
Honningbarna, det sydnorska punkbandet som besökte
festivalen för andra gång, stod sen på tur. Även om man
till och med som svensk kan ha svårt att få med sig hela
texterna fick de den kubanska publiken att sjunga med i
några låtar.
Efter det var det dags för kvällens näst sista band,
svenska punkbandet The Baboon Show. Med sin energi
på scen är det omöjligt att inte förstå varför de vunnit pris
som Sveriges bästa liveband. Publiken stod som mållös i
de stunder mobilerna inte var i luften. Sist ut var Kubas
storhet X Alfonso, ett storartat avslut på kvällen.
Love & Peace Havana 2015 avslutades söndagen 8
mars på FAC - Konstfabriken - med stor fest. På scenen
stod bara svenska artister, som Nadja al-Malki, The Vanjas
och The Baboon Show. En kväll i kvinnornas tecken dagen
till ära. Framför scenen massor av dansande kubaner och
en och annan europé. Festivalen har nu - efter några år blivit välkänd i Kuba..
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