DESCUBRE

Música y baile cubano

A

De Cuba vienen muchos ritmos
y bailes que son famosos por todo
el mundo. El son es uno de los bailes
cubanos más populares. Hay un paso
característico donde el hombre se
agacha con un solo pie y la mujer
le coge de la mano y los dos giran.

B

En La Habana, la capital de Cuba,
hay una avenida animada de unos
ocho kilómetros de largo sobre la costa.
Se llama El Malecón. Es una zona
de pescadores por la mañana. Por la
noche es un lugar para pasear, quedar
con los amigos y bailar.

C

Dicen que Cuba es una isla especial,
un lugar donde la alegría es parte
de la cultura. Hay sol, gente muy
simpática y, sobre todo, mucha música.
No podemos entender Cuba sin la
música. Y también es difícil entender
la música del mundo sin Cuba.
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Yhdistä kuvatekstit niiden suomenkielisiin vastineisiin. Kirjoita kirjain.
1 Kuuban sanotaan olevan erityinen saari, jossa ilo on osa kulttuuria. Siellä
on aurinkoista ja ystävällisiä ihmisiä, mutta ennen kaikkea paljon musiikkia.
Kuubaa ei voi kuvitella ilman musiikkia – eikä maailman musiikkia ilman Kuubaa.
2 Kuubalaiset rytmit ja tanssityylit ovat kuuluisia kaikkialla maailmassa.
Yksi suosituimmista tanssilajeista on son. Tanssille on tunnusomaista liike,
jossa mies kyykistyy yhden jalan varaan ja nainen pitää häntä kädestä kiinni
molempien pyöriessä ympäri.
3 Kuuban pääkaupungissa Havannassa on lähes kahdeksan kilometrin pituinen
vilkas rantakatu nimeltään El Malecón. Aamuisin siellä näkee paikallisia
kalastamassa. Iltaisin sinne mennään kävelemään, tapaamaan ystäviä ja
tanssimaan.

24

Kuuntele Erneston syntymäpäiväjuhlien soittolistan kappaleet ja pisteytä ne
asteikolla 1–5. Mikä kappale saa keskuudessanne suurimman suosion?

Mi fiesta
de cumpleaños
Ernesto García

•

CANCIÓN

ARTISTA

Fiesta en el barrio

Pancho Amat

5:18

Rosa la Peligrosa

Alexander Abreu y
Havana D’Primera

5:58

La Gozadera

Gente de Zona,
Marc Anthony

3:23

Guantanamera

Celia Cruz

3:19

Conga

Gloria Estefan

4:15

Etsikää internetistä salsavideoita hakusanoilla aprende a bailar salsa tai
pasos básicos de salsa. Harjoitelkaa salsan perusaskeleet koko ryhmän kesken
ja antakaa rytmin viedä mukanaan!
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