Varför habaneras i Torrevieja? Och hur låter en habanera?
Så frågar många nyanlända i Torrevieja, när de ständigt stöter på det här med habaneras. Exempelvis
är stadens hymn just en habanera. Varje år sedan 1955 sker de internationella habanerastävlingarna,
varje år sedan ändå längre tillbaka sjunger man habaneras på playorna.
Svaret är till sin rot kommersiellt: salt‐ och skepparstaden Torrevieja sålde salt till Kuba och seglade
hem med Kubas socker i lasten. Samtidigt skedde ett kulturutbyte: sjömännen förtrollades av de
speciella kubanska sångerna i Havanna/Habana, därav habaneras.
Hur habaneras låter kommer att höras i Eras de la Sal genast efter den spansk‐kubanska veckan, som
avlöses av Habanerastävlingarna 17 – 23 juli.
Tro nu inte att det är fråga om eldig musik till hetsande rytmer! Nej, det är en elegisk sång till en
vaggande rytm som vågornas. Ett smakprov med sjungande sjömän här:
www.youtube.com/watch?v=k3url9YYwZI
Spansk‐kubansk kulturvecka 10 – 16 juli
Som en inledning till Habaneras‐tävlingarna kommer för andra året en vecka som belyser Torreviejas
historiska anknytning till Kuba, habanerornas urpsrung, och knyter nya band.
Universitetet i Alicante ger en sommarkurs med kulturutbyte och kulturfusion mellan Torrevieja och
Kuba som tema. Kursen hålls av Proyecto Habana vid Alicantes Universitet och pågår 11‐13 juli med
inskrivning på http://bit.ly/idayvuelta.
På den mer folkliga sidan kommer en tävling i domino, men inte den här vanliga utan en specialitet
för Kuba, som kallas Dominó Doble 9.
För att delta i denna första turnering, som pågår 7‐15 juli, ska man anmäla sig hos Casino, eller Hotel
Madrid eller Torreviejas kulturavdelning i Virgen del Carmen.
Måndag 10 juli kl.20 sker den officiella invigningen i Casino, som följs av att den kubanska
konstnären Marieta Sánchez berättar sagor för vuxna.
Tisdag 11 – torsdag 13 juli kl.20 presenterar den kubanska ambassaden i Spanien samtida kubanska
filmer på pation till Torreviejas bibliotek, calle Joaquín Chapaprieta.
Fredag 14 juli kl.20 invigs ett samarbetsprojekt mellan kubanska, spanska och afrikanska konstnärer i
Saltchefens hus i form av en gemensam utställning. María de Alegría Trio kommer att spela spansk
och karibisk musik med en avstickare till brasiliansk.
Kl.22 fortsätter festen med dans i Casino, där Lola Morales y Arantxa Blancos dansskola framför
klassisk och latinsk flamenco till ackompanjemang av Cafelito Flamenco från Alicante.
Lördag 15 juli ägnas en dansgala på Paseo Juan Aparicio med kubansk musik av Delvis Ramos och
hans Chocolate Son (son är den speciella kubanska tonen) och därefter spelar den sevillanske DJ Ion
Din Anina afrolatinskt.
Söndag 16 juli är en familjedag som avslutning på den spansk-kubanska veckan.
Kl.19: på Paseo Vista Alegre blir det slagverksskola, dans och målning för barn och föräldrar
tillsammans – anmälan om deltagande till kulturavdelningen i Virgen del Carmen eller per telefon
687 620 973.
Kl.22: den berömde kubanen Ivan ”Meló” ger en recital på piano med latin jazz.
Därefter blir det final i hamnen Marina Salinas med alla artisterna och Dj Ion Din Anina. Kubansk rom
och spanskt öl utlovas.

