
För tredje året i rad arrangeras TRANSITOS 
HABANA – SKANDINAVISKA KULTURDAGAR  
på Kuba i ett nära samarbete mellan det 
malmöbaserade danskompaniet Memory  
Wax och kubanska Danza Teatro Retazos. 
 

 
De skandinaviska kulturdagarna i Havanna varar i 3 veckor och är ett årligen 
återkommande evenemang där konstnärer från Skandinavien presenterar sitt arbete 
genom gästspel, workshops och föreläsningar. Målet är att fokusera och utveckla det 
kulturella utbytet mellan kubanska och skandinaviska konstnärer inom bild-, film-, scenkonst 
och musik.  

I år åker Skånes Dansteater med hela sitt kompani för att presentera fyra olika verk; ”Och 
jord ska du åter vara” av koreografen Marcos Morau, ”The sway of her hips” av 
koreografen Marina Mascarell, ”Within Shortly” koreograferad av Philippe Blanchard samt 
ett utdrag ur ”Svart.Blå” koreografeprad av Örjan Andersson. Skånes Dansteater kommer 
också att hålla workshops. Andra medverkande grupper och artister för årets Transitos 
Habana är Claudine Ulrich, från konstnärskollektivet Sardine Sauvage, som jobbar med 
dans på höjden och kommer presentera två verk “Klättersolo” och “Prinsessan på väggen” 
samt hålla en workshop i vertikal dans, Big Wind från Göteborg med den lekfulla 
föreställningen “Håll i Hatten” för barn 3-6 år, koreografen Dorte Olesen som kommer leda 
en dansworkhop och i samarbete med Ajabu! presenterar vi jazztrion Nils Berg 
Cinemascope och dreas fantastiska projekt ”Vocals”, med musikaliska möten från hela 
världen. Memory Wax och Danza Teatro Retazos presenterar även föreställningen “Possible 
Impossible” som hade urpremiär på Inkonst i Malmö tidigare i vår. 

 

Transitos Habana är en av huvudaktiviteterna i ett 3-årigt internationellt projekt, Retazos 
Evoluciona – Reach Out OverSeas, finansierat med EU-medel inom programmet EuropeAid. 
Målet med EU-projektet är att utveckla en stabil bas för återkommande professionella 
utbyten mellan Kuba och Sverige. Partners i projektet är Memory Wax, Danza Teatro 
Retazos och OIKOS, en portugisisk organisation vars mål är världsomspännande utveckling. 
Vi har tidigare sett Retazos dansa i Malmö, bland annat på dansfestivalen ”Transit – Stad i 
rörelse”, ”City Hoppers”, ”Parc in Motion” och i årets föreställning ”Possible Impossible”. 
Retazos Evoluciona har finansiellt stöd av Europe Aid, Kulturrådet, Kultur Skåne och Malmö 
Kulturnämnd.  
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