conferencia/lezing: DE MOCHE: PIRAMIDENBOUWERS
OF BLOEDDORSTIGE KRIJGERS?
por/door:
mevr. Annelies Valgaeren
len lengua/taal:
Nederlands / holandés
día/datum:
viernes / vrijdag 11.09.2015
hora/tijd:
20h-22h (sala / zaal open: 19.30h)
local/locatie:
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
entrada/entree:
socios/leden gratis
introducés € 7,50 + gratis consumptie

LA CULTURA MOCHE:
¿CONSTRUCTORES DE PIRÁMIDES O SANGRIENTOS GUERREROS?

DE MOCHE: PIRAMIDENBOUWERS OF BLOEDDORSTIGE KRIJGERS?
Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

De conservator van de precolumbiaanse
collectie van het Museum aan de Stroom
(MAS) in Antwerpen opent het nieuwe seizoen
van Las Lanzas. Het wordt een mooie lezing
over de resultaten van recente opgravingen in
Peru.

La
conservadora
de
la
colección
precolombiana del museo MAS de Amberes
inaugurará el nuevo año de Las Lanzas. Será
una presentacíón interesante sobre los
resultados
de
las
investigaciones
arqueológicas en el Norte del Perú.
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De Moche leefden tussen ongeveer het jaar 0 en 600 n.C. in het noorden van Peru, dus hun cultuur was al lang
verdwenen toen de Spanjaarden er 1000 jaar later binnenvielen. Maar het befaamde goud van de Moche
kwamen ze daarentegen wel nog tegen, net zoals de piramides de Huaca de la Luna en de Huaca del Sol. In
de 21e eeuw zijn de Moche met name het onderwerp van veel archeologisch onderzoek: de laatste jaren kan
men dankzij spectaculaire opgravingen, eindelijk eens niet verstoord door grafrovers, en de vergelijking daarvan
met muurschilderingen en keramiek, een heel goed beeld schetsen van het religieuze leven van de Moche. Dat
is bijzonder zeldzaam binnen het onderzoek naar het oude Amerika.
La cultura Moche se desarolló entre los años 0 y 600 d.C. en el norte de Perú. En la época cuando los
españoles entraron en la región, su cultura había desaparecido. ¡Pero no su famoso oro! Tampoco sus
pirámides llamadas Huaca del Sol y de la Luna. En el siglo XXI la cultura de los Moches es investigada mucho
por arqueólogos. Afortunadamente los lugares de las excavaciones no están molestados por profanadores de
tumbas. Los investigadores encontraban hallazgos espectaculares y sabían interpretar las murales y la
cerámica. Por eso tenemos una idea de su vida religiosa, una situación excepcional en las investigaciones de
la América antigua.
Annelies Valgaeren heeft een Masteropleiding in de archeologie van de geschiedenis van de inheemse
Amerikaanse volkeren. Zij is coördinator voor vaste en tijdelijke tentoonstellingen van het Museum aan de
Stroom (MAS) in Antwerpen. En voor deze lezing heel belangrijk: zij is conservator voor de collectie
precolumbiaanse voorwerpen van Paul en Dora Jansen die op de achtste en negende verdieping van het MAS
permanent worden getoond.
Zie: http://www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/Wat-is-er-te-zien/Collecties/Collectie-Paul-en-Dora-JanssenArts.html. Een bezoek aan het MAS en aan deze bijzondere collectie wordt van harte aanbevolen!

P R O G R A M M A 2015 – 2016



Vr 09-10
Zo 15-11







Vr 11-12
Zo 10-1
Vr 12-2
Vr 18-3
Ma 4-4




Vr 20-5
Eind juni

Yolande Kortlever: Ambrogio Spinola (1569-1630), militair grootmeester.
LL Musical: concert in het witte kerkje Terheijden: Romancero
Mirjam Wesselink de Barrientos (sopraan), Michael Benedik (gitaar), Rodrigo de
Barrientos (percussie)
Augustín Sequeros: Vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog (werktitel)
Sarao
Marie Esther Escobar de Baumer: Carnaval in Oruro, Bolivia
Algemene Ledenvergadering
Klaas Wellinga: Mexico: De strijd tegen de drugs en de invloed daarvan op film en
muziek.
Meer informatie volgt later.
Deportivo

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Aan de agenda ziet u dat het bestuur al het programma tot en met april 2016 heeft kunnen invullen. We
broeden nog op en invulling voor het dertigjarig jubileum van de vereniging. Heeft u ideeën en plannen
daarvoor: laat het ons weten. Dat geldt ook voor interessante Spaanse of Latijns-Amerikaanse culturele
activiteiten in de regio. Als er animo voor is, willen we een bezoek met leden van Las Lanzas aan zo’n activiteit
organiseren.
Las Lanzas gaat steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale snelweg biedt om u sneller te
informeren en daarbij de mailboxen niet onnodig te belasten. U ontvangt daarom vanaf deze maand per mail
de aankondiging van activiteiten. In die mail vindt u een link waarmee u het convocaat kunt downloaden van de
site van Las Lanzas in pdf. In de mail zelf nemen we ook de tekst van het convocaat op, zodat u niets mist van
wat we voor u hebben georganiseerd.
De bestuursleden hebben nu een speciaal Las Lanzas-emailadres: presidente@laslanzas.nl en
secretaris@laslanzas.nl en penningmeester@laslanzas.nl
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Tijdens de ledenvergadering werd gevraagd of leden een exemplaar van de ledenlijst kunnen ontvangen. Het
bestuur heeft besloten aan de leden één maal per jaar een ledenlijst toe te sturen, waarop naam, woonplaats en
emailadres staan vermeld. Deze lijst krijgen alle leden in de binnenkort toegezonden. Leden die NIET willen
dat hun gegevens zo worden verspreid, worden verzocht om dit vóór 25 september per mail te willen laten
weten aan de secretaris via secretaris@laslanzas.nl. Na die datum wordt de bijgewerkte lijst aan alle leden
gemaild.
We kijken terug op een heel geslaagde Deportivo. Met 37 leden reisden we op 5 juli met een bus naar WestZeeuws-Vlaanderen op zoek naar de Spaanse sporen vanaf de zestiende eeuw. Op een zonovergoten dag
genoten we van de rondleiding door het museum Het Bolwerk en door het plaatsje IJzendijke. Na de lunch
maakten we een bustocht langs de restanten in het landshap van schansen, forten en andere
verdedigingswerken, ooit aangelegd door de Spanjaarden en de ‘Staatsen’. Maar we genoten er vooral van met
andere leden en vrienden van Las Lanzas op pad te zijn, bij te praten en bij een glaasje en een goed diner de
onderlinge banden aan te halen. De leden van de cie. Deportivo hebben hun ‘loopbaan’ met glans afgesloten.
Veel dank aan Ankie van Leeuwen, Dolf Bicknese, Trudy Snijers en Wil Ruiz! Volgend jaar treden Wilma van
Hout en Joop van Wijk aan als de organisatoren van de Deportivo. Het bestuur wenst hen veel succes.
Deze zomer vond u in uw brievenbus het nieuwe Boletín: rijk van inhoud en van kleur. Henriëtte Krol is de
onvermoeibare kracht die er twee maal per jaar voor zorgt dat het boletín verschijnt. Nu dus in kleur om het
jubileumjaar van Las Lanzas op te fleuren. Dat was mogelijk doordat voor dit nummer extra adverteerders zijn
aangetrokken. Wilt u meehelpen om het Boletín in stand te houden? Natuurlijk is uw bijdrage in de vorm van
een verhaal, rapportage, mooie foto, en wat dies meer zij welkom. Maar u kunt ook helpen door adverteerders
te vinden. Voor maar 50 euro per jaar hebben zijn een halve pagina in het Boletín tot hun beschikking!
Op uw tablet het Boletín tonen? Ga dan naar: http://www.laslanzas.nl/images/Boletines/2015-LL-Boletn-julio.pdf.
In september gaan ook de Tertulia en de Literario-groep weer van start. Iets voor u om samen op een
informele manier Spaans te spreken of een boek van een Spaanse of Latijns-Amerikaanse auteur te lezen en
samen te bespreken? Kijk op de website voor meer informatie en neem contact op met de organisatoren.
http://www.laslanzas.nl/commissies/tertulia
http://www.laslanzas.nl/commissies/literario

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Catalaans festival
Van 3 t/m 6 september a.s. vindt er in Eindhoven (Parktheater) een Catalaans festival plaats, 4 dagen lang
buitengewoon Catalaans theater: voor programma en kaarten zie: http://www.parktheater.nl/bestofthefestNL
Feria Latinoamericana 2015
Het Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie ( C.L.O) nodigt iedereen uit om op zondag 13 september naar
de Feria Latinoamerica te komen in Eindhoven (Tennishal van het Sportcomplex Eindhoven Noord). Er is
geen ander evenement in Nederland dat onder één dak de rijkdom van Latijns-Amerika op zo’n uitgebreide
manier presenteert: voor programma en info zie de website van de organisatoren: http://www.cloeindhoven.nl/
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