
 
UFD-číslo filmu: U06006 

      Distributor-číslo listu:006/06 
Číslo filmu: U06006 

Distribuční název: Havana Blues 
Originální název: HABANA BLUES 
Premiéra: 14.9.2006 
Distributor: CINEMART, a.s. 
Produkce: ŠPANĚLSKO, KUBA, FRANCIE 
Rok výroby: 2005 

Slogan: Film v rytmu moderního kubánského rocku. 
Režie: BENITO ZAMBRANO 
Scénář: BENITO ZAMBRANO 
Kamera: JEAN-CLAUDE LARRIEU 
Hudba: JOSÉ LUIS GARRIDO, ENRIQUE FERRER, DAYAN ABAD Y EQUIS ALFONSO 
Střih: FERNANDO PARDO 
Hrají: ALBERTO JOEL GARCÍA OSORIO, ROBERTO SANMARTÍN, YAILENE SIERRA, TOMÁS CAO 

URIZA, ZENIA MARABAL, MARTA CALVÓ, ROGER PERA, JULIE LADAGNOUS 
 

 
 
Dva mladí rockoví kubánští muzikanti Ruy a Tito 
žijí sice ve skromných podmínkách, ale díky hud-
bě a přátelům jsou v Havaně šťastní. Chybí jim 
jen jediné: proslavit se ve světě. 
 
Ruy žije společně s manželkou a dvěma dětmi. I 
když se stále ještě milují, zdá se, že jejich vztah 
neodvratně směřuje ke svému konci. Kamarád 
Tito žije sice bez partnerky, ale život mu zpestřuje 
alespoň společná domácnost s poněkud volno-
myšlenkářskou babičkou. 
  
V průběhu zkoušek a příprav na první velký kon-
cert se oba mladíci dozvídají, že na Kubě jsou 
právě španělští hudební producenti hledající mla-
dé talenty. Příležitost dobýt slávu je tak na do-
sah…  
 
Neuvěřitelné se stane skutkem a jednoho dne se 
Ruy a Tito dozví, že jsou to právě oni, komu je 
dána šance dobýt Španělsko. Ale náhle si začína-
jí uvědomovat, že opustit Kubu by znamenalo 
vzdát se mnoha věcí: přátel, milenek, kultury a 
svého národa… 
 

 

 
Tváří v tvář tomu, co se zdá být největší šancí je-
jich života stojí těžký úkol: opustit rodnou Kubu. 
 
Film, jehož rytmus tvoří různorodá kubánská hud-
ba, zobrazuje život v Havaně a všechny pochyb-
nosti a rozhodnutí, která zde lidé musí udělat. 
 
Snímek Havana Blues získal prestižní španělské 
ocenění Goya za nejlepší hudbu a střih. Na letoš-
ním filmovém festivalu v Rotterdamu se umístil 
v čele divácké ankety a na MFF Cannes 2005 byl 
slavnostně uveden jako závěrečný film festivalu. 

 

Přístupnost:  Od 15 let 
Verze:   Španělská s českými titulky 
Stopáž: 110 minut 
Formát: 35 mm, barev, 1:1,85 
Žánr: 
Webové stránky filmu: 

Příběh, drama, hudební, romantický 
www.habanablues-es.com 

Monopol do: 23.3.2013 
Propagace: A1, A4(2x), tisk, rozhlas, TV 
Programování:  Zuzana Černá tel: 582 365 576, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 
 


