2016
domingo,

10

de

e n e r o – 15.30 / 18.00 h.

SARAO CON BURBUJAS
Restaurant EL MUNDO – Breda

El 10 de enero del nuevo año LAS LANZAS celebrará la entrada del año con un evento
festivo. Igual como los años pasados, es una fiesta tipo SARAO CON BURBUJAS.
Estaremos reunidos un año más los aficionados de la cultura hispanica y de la buena mesa.
Brindaremos por las labores pasadas y por venir!
Según la tradición de los años pasados hay una rifa e intercambio de regalitos de
Reyes. ¡Venid todos y realizad otra fiesta con charla, abrazos, cava, vino y un degustación
de tapas! Restaurante El Mundo prepará tentempiés deliciosos en un ambiente delegado.
Con la tradicional copa de cava ofrecida por Las Lanzas, brindaremos por el año por venir.
Los particpantes pagan por otras bebidas con fichas; les venden por € 1,15 a la entrada.
Monedas non utilizadas estan reembolsadas.
In 2016 luidt Las Lanzas het nieuwe jaar als vanouds in met een SPRANKELENDE SARAO.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 10 januari. Als vanouds komen we bij elkaar
als liefhebbers van de Spaanse taal, cultuur en culinaire genoegens.
Kom en proost met ons op een geslaagd verenigingsjaar in 2015: er waren boeiende
lezingen, een unieke Deportivo naar Zeeland, een interessante rondleiding op de unieke
Miró tentoonstelling.
Las Lanzas biedt u bij binnenkomst een glas cava (of alternatief) aan. De overige drankjes
kunt u met muntjes (à € 1,15 per stuk) betalen, die bij de entree kunnen worden gekocht.
Overgebleven muntjes kunt u weer inleveren. Er zullen een aantal smakelijke tapas worden
geserveerd.
En is er weer een uitwisseling/verloting van door de genodigden meegebrachte
attenties (regalitos ca. 5 EUR) ter gelegenheid van Driekoningen. U kunt uw mooi
ingepakte cadeautje bij de entree inleveren. U doet dan mee aan de verloting.
Ook de quiz zal niet ontbreken. Test uw kennis van Spanje en de Spaanse cultuur!
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Plaats van samenkomst * parkeren * openbaar vervoer:
Lugar * aparcar * parada de autobús :
Restaurant El Mundo, Haven 7, Breda.
Het restaurant ligt aan de Haven in het centrum van Breda. Parkeren is o.a. mogelijk in de
parkeergarages De Barones en De Prins.
Info: http://www.centrumparkeren.nl/breda/parkeergarages
Met de bus: vanaf het Centraal Station Breda (perron D), lijn 7 ri. Ginneken, halte Tolbrug.
Voor reistijden op zondag 10 januari a.s. kijk op www.9292ov.nl, www.goedbezigbus.nl,
www.arriva.nl/brabant of bel 0900-9292.
Het culinaire aanbod / Las delicias culinarias:
Op uw tafel treft u olijven en amandelen aan. Daarnaast worden er calamares, tortilla,
albóndigas en kroketjes met Iberische ham of met kabeljauw geserveerd.
Kosten en aanmelding / Gastos e inscripción:
De kosten zijn voor leden van Las Lanzas:
12,50 euro per persoon.
Voor niet-leden zijn de kosten:
15,00 euro per persoon.
Wilt u zich vóór woensdag 6 januari aanmelden bij de secretaris Annemarie Jagers?
U kunt zich aanmelden via deze link naar de website van Las Lanzas:

http://www.laslanzas.nl/activiteiten/programma-volgende-bijeenkomst/aanmelden-sarao-2016
Vul alle gevraagde gegevens daar in. Of u stuurt een mailtje aan secetaris@laslanzas.nl met
de gegevens van onderstaand aanmeldingsformulier. Of u stuurt haar het formulier per post
toe: Keizerstraat 25, 4811 HL Breda. Vergeet niet om de kosten tijdig over te maken!
AANMELDING

SARAO CON BURBUJAS

zondag 10 januari 2016 in restaurant El Mundo in Breda
Naam

……………………………………........….................................………………………….……. M/V

Aantal

……...x € 12,50 (socios)

.........x € 15,00 (invitados)

Telefoon ……………………………………. Email ……………….………………….…………………………………….
Het totaalbedrag ad. € …………………….......... dient overgemaakt te zijn VÓÓR 6 JANUARI
2016 op ING rekeningnummer NL 84 INGB 000 264 79 66 te Breda t.n.v. LAS LANZAS
(o.v.v. SARAO 10.01.2016). Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling!
Voor uw agenda in 2016:
Op zaterdag 20 februari organiseert de Unión van de Spaanse verenigingen in België en Nederland
een Jornada in Den Bosch (Bolduque) rond de tentoonstelling Jeroen Bosch. De voertaal op deze dag
is Spaans. U ontvangt het programma en het inschrijvingsformulier samen met dit convocaat. Of u
gaat via deze link naar de website voor meer informatie: www.la-union.net → Jornada 2016.
Het aantal plaatsen is beperkt: meldt u spoedig aan! ¡Apuntese pronto!
Op zaterdag 16 januari vanaf 14.00 uur organiseert het Mondiaal Centrum Breda aan de Roland
Holststraat 71 in Breda, de opening van een tentoonstelling over arpilleras. Dat zijn LatijnsAmerikaanse wanddoeken, een bijzonder vorm van patchwork op jute. In Chili vooral bekend door de
vrouwengroepen die in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw samen arpilleras maakten. Zij lieten
met de afbeeldingen in hun naaiwerk zien hoe zij leden onder de politieke onderdrukking, de
verdwijning van partners en kinderen en onder de politieke situatie. Zo documenteerden zij op een
vreedzame wijze hun ervaringen.
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de opening met Chileense muziek en dans (cueca) of om
later om de arpilleras te komen bekijken. http://mondiaalcentrumbreda.nl/
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