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Refugiados Españoles 1936 – 1939
Augustín B. Sequeros
Spaans / español
viernes / vrijdag 11 de diciembre
20h-22h (sala / zaal open: 19.30h)
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
Socios / leden gratis
introducés € 7,50 + gratis consumptie

REFUGIADOS ESPAÑOLES
en el período
1936 - 1939

SPAANSE VLUCHTELINGEN
1936 - 1939

Na een prachtig concert op 15 oktober in het Witte Kerkje in Terheijden, nodigt het bestuur de leden
uit voor een bijzondere lezing. Augustín B. Sequeros komt speciaal voor Las Lanzas uit Salamanca
om ons te vertellen over een thema uit de geschiedenis van Spanje dat aansluit bij een actueel
thema: hoe de oorlog grote stromen vluchtelingen veroorzaakt. De lezing is in het Spaans, maar de
heer Sequeros spreekt uitstekend Nederlands, de communicatie hoeft geen probleem te zijn!
Refugiados Españoles en el período 1936 - 1939
La Guerra Civil Española ocasionó un éxodo de enormes dimensiones: más de 500.000 personas se
vieron en la situación de tener que abandonar el país en un periodo de tiempo relativamente corto.
En la conferencia Agustín B. Sequeros expondrá las principales características de este exilio,
analizando los diversos flujos de refugiados que se produjeron a partir de 1936. El de mayor alcance
fue obviamente el que tuvo lugar después de la derrota del Ejército republicano en 1939; pero ya
antes hubo varias oleadas de refugiados que merecen igualmente tenerse muy en cuenta, y que
serán expuestas en la primera parte de la conferencia.
En la segunda parte, Agustín dedicará especial atención a la figura de una eximia exiliada: la
escritora María Zambrano, filósofa y ensayista.
De Spaanse burgeroorlog (1936 en 1939) veroorzaakte een uittocht van enorme omvang vanuit
Spanje. Meer dan 500.000 mensen zagen geen andere uitweg dan het land (voor uiteindelijk een
relatief korte periode) te verlaten.
Augustín B. Sequeros zal de belangrijkste kenmerken van die verbanning toelichten. Hij zal ook
aandacht besteden aan de verschillen tussen de stromen vluchtelingen die vanaf 1936 Spanje
verlieten. Na het verlies van de Republikeinse troepen in 1939 vertrok het grootste aantal
vluchtelingen, maar de diverse stromen vluchtelingen van de daaraan voorafgaande jaren verdienen
apart de aandacht.
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In het tweede deel van de presentatie zal de heer Sequeros de aandacht vragen voor María
Zambrano. Zij was schrijfster, filosoof en essayist en moest Spanje verlaten toen Franco in 1939 aan
de macht kwam.
Agustín B. Sequeros (1945, Salamanca, España) antiguo profesor de lengua y cultura española y
de traducción. Augustín B. Sequeros (geboren in 1945 in Salamanca) doceerde Spaanse taal en
letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en aan de Opleiding Tolk/Vertaler in Maastricht.
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Zondag 10-01
Vrijdag 12-02
Vrijdag 18-03
Maandag 04-04




Vrijdag 20-05
Eind juni

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:
Op 20 november j.l. waren we met 21 leden en introducés in het Cobramuseum voor een bezoek aan
de tentoonstelling Miró & CoBrA. De deelnemers kregen een goede rondleiding langs de werken van
Miró die tussen de werken van de Cobrakunstenaars werden geëxposeerd. De deelnemers aan deze
bijzondere activiteit lieten weten dat zij heel tevreden waren.
Op 28 november is in het Hermitagemuseum in Amsterdam de expositie Spaanse Meesters uit de
Hermitage gestart, de wereld van El Grego, Ribeira, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya.
We gaan bekijken of we ook op die tentoonstelling een rondleiding voor Las Lanzas kunnen
organiseren. U hoort nog van ons!
Komt u zondag 10 januari aan het eind van de middag naar de Sarao van Las Lanzas? U hoort
binnenkort waar we elkaar dit jaar zullen treffen voor het uitwisselen van goede wensen voor het
nieuwe jaar.

OVERIGE ACTIVITEITEN:
10 december 2015 – 20.00 uur: Waalse Kerk – Breda – Concierto Navideño
De Bredase muzikant Wim Dictus zal samen met zangeres Mónica Coronado uit Barcelona en
gipsyflamenco gitarist Manito een gepassioneerd kerstconcert geven. Het wordt een programma met
Mediterrane liederen waar de vonken vanaf zullen spatten!
http://www.waalsekerkbreda.nl/agenda.htm Entree: € 10,00. Voorverkoop: info@manito.biz
Voor uw agenda in 2016: zaterdag 20 februari: Jornada Extramuros, Den Bosch
In het teken van het Jheronimus Boschjaar (herdenking 500ste sterfjaar van Jeroen Bosch) zal de
Unión voor alle aangesloten verenigingen een heel bijzondere Jornada organiseren op zaterdag 20
februari 2016, t.w. de “Jornada Extramuros”. Dit evenement zal plaatsvinden in het Noordbrabants
Museum in Den Bosch. Op het programma staan o.a. een rondleiding op de tentoonstelling van
Jheronimus Bosch en een speciale lezing. Meer informatie van de Unión volgt binnenkort.
Houdt zaterdag 20 februari 2016 vrij in uw agenda!
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