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10 Mexicaanse werelderfgoedsteden
Antonio Peralta Alvarez
Español/Spaans
viernes/vrijdag 25.04.2014
20h-22h (sala/zaal open: 19.30h)
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
socios/leden gratis, introducees € 7,50

Beste leden van Las Lanzas / queridos socios de Las Lanzas:
Wij nodigen u uit voor een boeiende lezing / invitación a una conferencia fascinante:

DIEZ CIUDADES EN MEXICO: PATRIMONIO DE HUMANIDAD

Antonio Peralta Alvarez, Mexicaan, antropoloog en socioloog, zal ons meenemen op een tocht
langs 10 steden in Mexico die door de Unesco zijn aangewezen als werelderfgoed. In zijn eigen
woorden:
"En el camino de la humanidad no se pueden soslayar las aportaciones reconocidas para el
avance de la cultura Universal. Mexico además de contar con grandes hombres y mujeres
cuenta con aportaciones a la cultura universal que además de ser reconocidos por la UNESCO
en base a los criterios que les presentaremos, son un gusto para la vista y parte de la riqueza
cultural de toda la humanidad.
En base a diez ciudades les presentaré una revisión rápida aunque sugerente, de áquellas que
han merecido el reconocimiento y gozan del apoyo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Cultura y la Educación UNESCO. Sugerente pues la mejor manera de disfrutarlas es
visitándolas personalmente.
Por esto último les llevo una propuesta para que juntos y bajo mi guía como antropólogo y
sociologo mexicano podamos disfrutarlas en un tour por ese mi maravilloso México.
Con gran ansiedad espero poderles animar a realizar este viaje virtual o real a las Diez
Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la bella Breda con sus Lanzas."
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P R O G R A M MA 2014
 Vrijdag 25 april 2014 Lezing 10 Mexicaanse werelderfgoedsteden door Antonio Peralta Alvarez
 Vrijdag 23 mei 2014 Presentatie/dansdemonstratie: TANGO – Lied van Buenos Aires
 Zondag 29 juni 2014 Las Lanzas Deportivo

Mededelingen van het bestuur
Data activiteiten verenigingsjaar 2014 – 2015
Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 maart jl. zijn de volgende data voor de activiteiten in het
komende verenigingsjaar vastgesteld: vrijdag 19 september 2014, vrijdag 10 oktober 2014, woensdag 5
november 2014, vrijdag 12 december 2014, zondag 11 januari 2015, vrijdag 30 januari 2015, vrijdag 13
maart 2015 (ALV), vrijdag 17 april 2015, vrijdag 29 mei 2015. In principe zullen de avonden in De
Pekhoeve plaatsvinden. Noteert u deze data alvast in uw agenda.
Wisseling in het bestuur
Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen, dat Jim Mertens tijdens de algemene ledenvergadering
van 28 maart jl. gekozen is tot opvolger van Jos den Ronden. Jim Mertens zal in het bestuur de
portefeuille “ACTIVIDADES” voor zijn rekening nemen.
Las Lanzas Bibliotheek voor de leden uitgebreid
Inmiddels is de bibliotheek van Las Lanzas aangevuld met de boeken die Marie-Therèse Geerts ter
beschikking stelt en bestaat de bibliotheek uit zo’n 250 boeken. Marie-Therèse is de bibliotecaria die de
hele collectie beheert. Alle boeken zijn gratis te leen voor de leden van Las Lanzas. Meer informatie
vindt u op de website van Las Lanzas, onder commissies / literarario / biblioteca. Of klik meteen door via
de volgende link: http://www.laslanzas.nl/commissies/literario/biblioteca
Al geboekt voor de reis naar Galicia in juni?
Als u vóór 10 april inschrijft hoeft u niet de administratiekosten ad. 25 euro te betalen! Op de website
van Las Lanzas vindt u onder deze link http://www.laslanzas.nl/overige-info/informatie-voor-leden alle
informatie en het inschrijfformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Almudena Prieto / Hynspa Reizen: info@hynspa.nl of
tel. 06 42 48 08 36 / 013 544 05 06

Culturele activiteiten in en om Breda
Theater Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur, voor info www.nieuwenobelaer.nl
In april zijn er bij Theater Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur 2 flamenco-activiteiten, t.w.
 17 april theatervoorstelling waarin Maria Juncal het dagboek van Anne Frank tot leven brengt met
flamencomuziek, dans en spel.
 23 april schilderworkshop waarin er naar een model dat flamencohoudingen aanneemt wordt
getekend en geschilderd met een glaasje sherry toe.
Vindt u beide leuk? Combineer theatervoorstelling en schilderworkshop tot een voordeliger combinatiearrangement (tientje korting, alleen telefonisch te boeken: 076-504.52.00).
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