
plass til foto

Navn

Alder

Kjønn (sett et  kryss)

Adresse

Yrke(r)

Stjernetegn

Yndlingsmat

Favoritt drøm

Beskriv Cuba med 5 ord

Beskriv Norge med 5 ord

Beskriv kubanere med 5 ord

Beskriv nordmenn med 5 ord

Hva gjør en turist?

Hva tenker du om bildet nedenfor?

FM

Gabriel Torres

30

Oquendo e/Pocito y Jesus Pellegrino

Sanger

Skorpion

Grønnsakssalat

Å synge opera.

Rom, tobakk, kaffe, internasjonalisme, 
ærlighet.

Snø, kulde, vennskap, religion, arbeid.

Arbeidsomme, svirebrødre, rettskafne,
morsomme, forelskede.

Vennligsinnede, arbeidsomme, religiøse,
forelskede, rettskafne.

Reiser til historiske steder for å bli kjent med
landets kultur og morer seg.

X

Et vakkert postkort som viser oss et skjønt
landskap.



Hva er dine forventninger til en evt. reise til Norge?

Hvordan ville du vurdere et tilbud om å besøke 
Norge i to uker, hvis du fikk reise, kost og losji 
dekket, men ikke honorar for eventuelle spillejobber?

Tror du dette er de samme lønnsvilkårene som 
norske billedkunstnere arbeider under?

Hvis nei, hvordan tror du norske billedkunstnere 
lønnes?

Har du hørt om kulturavtalen mellom Norge og 
Cuba?

Hva tror du at den inneholdt?

Hvilke(t) band spiller du i?

Hvordan oppstod Iroso Obba?

Hvilke(t) instrument(er) spiller du?

Ja Nei

Ja Nei

Det ville være en av de vakreste tingene
som kunne skje meg.

Ja, jeg ville akseptere det.

-

Kulturutveksling av ulik kulturuttrykk som
musikk, maleri og kunst generelt etc.

Iroso Obba

Sanger og direktør.

X

X

Som en samling av ulike musikere fra
forskjellige grupper for å gjøre noe 
anderledes.



Hvorfor har gruppen den personsammenstningen 
som den har?

Har du hørt om Franc de Mark?

Hvis ja, hva har du hørt?

Hvis nei; hvem tror du at han er?

Fortell en anekdote fra Cabaret Karachis historie.

Hva vet du om byen Karachi?

Av alle land i verden, hvor ville du helst ha reist?

Ap.

Ja Nei

Med den hensikt å forberede deltagerne 
til å spille i andre grupper.

-

En med et godt hjerte.

Husker ikke.

Hovedstaden i Pakistan

Norge

X


