Conga till Fredrika Bremer
— kubansk musik från Fredrika Bremer till i dag.

Ett sång, musik, dans -och
berättarprogram som speglar den
Kubanska musiken från Fredrika Bremer
till i dag med Maria Llerena och Maykol,
två artister som båda är födda och
uppvuxna på Kuba.

FÖRESTÄLLNINGEN
Den 31 januari 1851 steg Fredrika Bremer i land på
Kuba. Det blev en omskakande upplevelse för
henne. Hon möttes av en ny värld och en
främmande kultur. Slaveriets och förtryckets
grymhet gjorde ett påtagligt intryck på henne. Den
tre månader långa vistelsen kom att att innebära
genomgripande förändringar för Fredrika Bremer
som kvinna, författare och förkämpe för jämlikheten i
alla dess former. Hon fascinerades av slavarnas
musik och dans på Kuba, bl.a. Carlos Congos dans,
som hon beskrev i sin bok ”Hemmet i den Nya
Världen”.
I programet får publiken delta och testa de olika
danserna och avsluta med att dansa och sjunga
sången ”Conga till Fredrika Bremer” (text och musik:
Maria Llerena, musikarrangemang: Maykol)
Maria Llerena är medlem i Årstasällskapet för
Fredrika Bremer-studier sedan många år tillbaka.
FAKTA
Rek ålder: 13 - 19 år
Tid: ca 45 – 60 min
Scen/teknik: 2 headsets och 2 mikrofoner för
instrument. Eget PA kan medtagas. En öppen yta
där publiken kan röra sig fritt och dansa.

Maykol är en kubansk musiker, artist, kompositör
mm som spelar gitarr och flera andra instrument.
Han sjunger och dansar de moderna musikstilarna
som spelas på Kuba i dag.
Maria Llerena sjunger och spelar congatrummor
och dansar de populära och traditionella
Afrokubanska musik -och dansstilarna. Hon är också
kompositör och berättare och har sedan många år
uppträtt i television, bla med egna barnprogram.

Bokning genom MUSIKCENTRUM ÖST info@musikcentrum.se Hemsida (video, text mp3): www.musikcentrumost.se
Telefon: + 46 (0) 8 651 01 42. Ring eller maila så hjälper vi dig att hitta den perfekta barnföreställningen!

