
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

Leonel Cuesta Cespedes

31

Pocito e/ Marquez Gonzales y 
Oquendo

Trommeslager

Skorpion

Fisk

At de ikke narrer meg

Glede, dans, fyll, fortrolighet, varme.

Kaldt, kaldt, kaldt, kaldt, kaldt.

Vennskap, ærlig, varm, brorskap, suverene.

Venn, full, danserinner, superarbeidsomme, 
ærlige.

Gjør seg kjent.

Vakkert sted.



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

Å kunne realisere og å gjøre vår 

Foruten å gjøre andre kjent med den

X

X

Iroso Obba

Kata

Med ønsker om å gi rumbaen suksess.

musikk kjent.

kubanske rumbaen, er det ikke så viktig.



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.

Fordi det er vi som holder sammen 

X

At han må være en veldig god mann.

Det er hovedstaden i Pakistan.

Puerto Rico

som en folkloristisk gruppe.

ja nei

Det har oppstått ved arbeidet med 
prosjektet til gruppa Iroso Obba.


