
Carlos er musiker. Han bor i Havanna. Han er 31 år. Han er gift. Han bor 
sammen med sin familie. De bor 9 personer i huset. Det er almindeligt i Cuba. I 
gruppen er der 5 musikere. De spiller på akustiske, cubanske instrumenter. De 
arbejder på en bar, som hedder Montserrate, og som ligger i centrum af Havanna. 
Gruppen arbejder 6 timer om dagen. Musikkerne har fri en dag om ugen. Carlos 
har studeret i 4 år. Han startede, da han var 7 år gammel. Han spiller guitar, el 
tres og violin. Han synger også og har sunget opera. Musikerne skal tilhøre et 
statsbureau. De tjener ikke så meget, men så kan de sælge bånd og CD´er.  
 
José Alberto er skuespiller. Han bor tæt på Santiago de Cuba i det østlige Cuba. 
Han er 31 år. Han er ungkarl. Han har to døtre. Han startede med at deltage i 
forestillinger i skolen. Han sang og lavede vitser. En dag hørte han i radioen, at 
de indkalte til Kunstskolen. Han mødte op og han bestod eksamen. José har ingen 
skuespillere i familien. Han har arbejdet med børn. Han har rejst sammen med 
gruppen Universo. De lavede teater for børn og humoristiske forestillinger for 
voksne. José Alberto har været med i Tv-serie, som hedder caribe. Han har spillet 
sammen med kendte skuespillere fra Frankrig, Italien og Cuba. 
 
Cándido er 26 år. Han er født i Havanna. Han har beskæftiget sig med dans siden 
han var 11 år. Han studerede i Kunstskolen ENA. Så var han professionel. Som 
18 årig dansede han professionelt i D.C de Cuba. Han var solistdanser. I 1998 tog 
han til Europa. Han har været i Danmark 5 gange. Han har danset i Peter 
Schaufussballetten i Holstebro. Cándido fortæller om forskelle og ligheder 
mellem Danmark og Cuba. Han siger, der er mange ligheder i bl.a uddannelse og 
lægehjælp. Det er gratis. Men i økonomien er der forskelle. Cuba har problemer 
p.g.a. blokaden. Men Cubanerne har et godt humør. De overlever. Cándido siger, 
danskerne er kolde og klager sig meget.  
 


