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Konstfabriken
Utan att förta den gamla fabrikskaraktären förvandla-

des lokalerna för att rymma all slags konst- och kultur-
möten.  De återanvände allt möjligt från gamla bildäck, 
trälådor, hyllor, byggnadställningar, kontainrar mm, för 
att bygga och inreda ett Kulturhus med konsertsal för 250 
personer, lokaler för dans, film, teater, utställningar, mö-
ten, modevisningar och en högklassig restaurang, El Coci-
nero, Kocken. Den 13 februari 2014 öppnade Konstfabri-
ken med stor konsert med Silvio Rodríguez.  

Fram till stängningen nu för ombyggnad, hade de öppet 
torsdag till söndag kl 20 – 03 med utställningar – bild-
konst, arkitektur, formgivning fotografi, mode – konserter, 
teater, film, litterära aftnar, dans, debatter, uppträdanden 
av olika slag, allt möjligt. Och med den eleganta restau-
rangen öppen från lunchtid. Och en ständig ström av be-
sökare, ett måste också för alla kulturintresserade turister. 

En uppryckning för hela grannskapet. 
Konstfabriken är också ett stort grannskapsprojekt, en 

kulturskola med verksamheter för barn och ungdomar på 
söndagarna, som lett flera att gå vidare till den reguljära 
konstutbildningen..

Den har också en kör med deltagare mellan 8 och 15 år. 
Under sommaren 2017 deltog över 1600 barn i verksam-
heter i Konstfabriken. 

Konstfabriken har blivit en av Kubas nationellt och in-
ternationellt mest kända och lovordade kulturinstitutioner. 
Entrépriset är 50 kubanska peso, för kubaner, 15 till 100 
CUC (≈$) för turister, beroende på evenemang. 

Det har också varit säte för stora nationella och inter-
nationella teater-, musik-, jazz- och filmevenemang och 
utställningar, och också från andra länder, som Sverige-
veckan förra året, med möbelhistorisk utställning och mo-
devisningar. 

Nancy Morejón, en av Kubas och Karibiens mest framstående och internationellt kända poeter och författare, översatt 
till svenska av Lasse Söderberg, fick motta diplomet ”Bryta gränser” och hyllning den 15 maj i Poesins Hus i Havanna. 
Hon hyllades för en poesi som också inspirerat till teateruppsättningar, ett smakprov framfördes i samband med hyll-
ningen. Nancy, som varit i Sverige ett par gånger skickade med ett brev och en ny diktsamling till Lasse Söderberg. 
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