
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

Juan Carriera Alberto

37

Calle Aguila / Bernal y Trocadero

Trommeslager

Kreps

Ris med bønner og saus, innbakt kjøtt, salat.

Spille med Cubas symfoniorkester.

Rom, tobakk, kvinner, kaffe, sukker.

Relgiøst, landskaper, kulde, snø, øl.

Arbeidsomme, kvinnejegere, ærlige,
ubestikkelige, sleipe.

Arbeidsomme, religiøse, kjærlige, ærlige,
venner.

Morer seg og blir kjent med horer.

Det er et meget vakkert landskap.

X



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

Jeg tror ikke at jeg ville holde ut kulden.

Jeg ville akseptere det.

-

Kulturutveksling.

Iroso Obba

Trommer

Utifra en gruppe med venners behov for å 
gjøre noe annet.

X

X



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

For å forberede oss for fremtiden.

-

En eller annen god person.

Nei, jeg kan ingen.

Hovedstaden i Pakistan

Norge

X


