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Carnaval de Oruro – Bolivia
Maria Esther Escóbar de Bäumer
Spaans / español
viernes 12 febrero
20h-22h (sala / zaal open: 19.30h)
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
Socios / leden gratis
introducés € 7,50 + gratis consumptie

Met Las Lanzas naar carnaval in Bolivia!

EL CARNAVAL DE ORURO – Bolivia
Soy Maria Esther Escóbar de Bäumer. Soy boliviana de nacimiento, casada con un ciudadano
alemán y vivimos en Holanda desde hace 21 años.
Bolivia sigue ocupando un lugar importante en mi corazón y me he dado a la tarea de expandir
información sobre la cultura de mi país. Mi lugar de origen es Oruro, conocida también como “La
capital del Folklore Boliviano” por su carnaval que es una completa simbiosis de religiones.
Es precisamente sobre el carnaval que haré una presentación en Las Lanzas para todos los
interesados en conocer algo más sobre la cultura de los países latinoamericanos. Hablaré sobre los
orígenes del Carnaval, históricos y sociales y luego de cubrir el marco teórico hablaré de algunas de
las danzas (bailes) que se presentan durante el carnaval. Esta presentación será interactiva pues yo
presentaré las danzas bailando e invitaré a todos los valientes que quisieran aprenderlas.
Si alguno quisiera saber algunos detalles anticipadamente, pueden ver videos en YouTube sobre el
Carnaval de Oruro. En realidad no puedo hacer ninguna sugerencia porque hay muchísimos y la
mayoría buenos. Algunos nombres de las danzas que saldrán durante la presentación son: la
morenada, la diablada, los tobas, los tinkus, caporales.
Estoy ya con muchísima gana de compartir con todos esta enorme gama de color. ¡Hasta pronto!
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Las Lanzas nodigt u uit om te kijken, te luisteren en mee te doen tijdens de presentatie van Maria
Esther Escóbar de Bäumer. Zij is Boliviaanse, trouwde met een Duitser en woont al 21 jaar in
Nederland. Zij is geboren in Oruro, een plaats die in Zuid Amerika - en ver daarbuiten - bekend is om
de manier waarop daar het Carnaval wordt gevierd. Dit feest is zo bijzonder dat het op door de
UNESCO op de lijst van meesterwerken van het immateriële erfgoed van de mensheid is geplaatst.
Maria Esther zal ons vertellen hoe deze manier van carnaval vieren haar wortels heeft in de
geschiedenis en de sociale omstandigheden van de regio. Tijdens het carnaval versmelten de
religies in Oruro. Een belangrijk element in het carnaval van Oruro is de dans. Verschillende soorten
dansen worden tijdens het carnaval uitgevoerd. Maria Esther gaat er enkele voor ons toelichten,
zoals de morenada, de diablada, de tobas, de tinkus en de caporales. Op YouTube zijn er mooie
voorbeelden van deze dansen te vinden. De dapperen en dansliefhebbers onder ons worden
uitgenodigd om met Maria Esther de voeten van de vloer te tillen! Om zo beter in de stemming te
komen van dit kleurrijke carnaval van Oruro!
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Zaterdag 20-02 Jornada Extramuros in Den Bosch (alleen voor wie zich ingeschreven heeft)
Donderd. 25-02 Bezoek aan de tentoonstelling Spaanse Meesters museum Hermitage in
Amsterdam (u ontvangt spoedig een aankondiging met alle informatie)
Algemene ledenvergadering
Vrijdag 18-03
Maandag 04-04 Klaas Wellinga: Mexico: De strijd tegen de drugs en de invloed daarvan op film
en muziek.
Meer informatie volgt later
Vrijdag 20-05
Reis Baskenland
24 mei / 2 juni
Deportivo
Eind juni

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Reis naar Baskenland:
Hebt u al gekeken naar het reisprogramma voor een mooie rondreis door Baskenland die eind mei
wordt aangeboden? Op onze website vindt u alle informatie onder deze link:
http://www.laslanzas.nl/activiteiten/reis-las-lanzas-mei-2016. We hopen samen met u van San
Sebastián, Vitoria, Guernica, Bilbao, prachtige natuur, kloosters enz. te gaan genieten.
Vergeet niet u tijdig aan te melden: de aanmeldingsperiode is met één week verlengd. U kunt
u tot uiterlijk op maandag 1 februari aanmelden. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen
met Almudena Prieto Arribas van Hynspa Reizen, tel. 06 424 80 836 of haar een mailbericht sturen op
info@hynspa.nl.

OVERIGE ACTIVITEITEN:
Peter Osendarp, een van onze leden, heeft een boek geschreven met de titel: Een Parijse actrice in
de Chileense woestijn. Het boek verhaalt over het leven van een actrice en femme fatale die rond
1900 in Parijs leefde: Madeleine Le Peige. Na haar huwelijk met een Chileen en een reis door de
arme gebieden van Chili werd zij een “Samaritaanse Magdalena” in de Chileens salpeterwoestijn. In
het boek wordt haar levensverhaal geschetst op basis van historisch onderzoek dat Peter in Frankrijk
en Chili heeft uitgevoerd. Wie meer wil weten over dit autobiografictische boek kan een mail sturen
aan peterosendarp@ziggo.nl met de tekst: Ik geef toestemming voor het eenmalig toesturen van een
promotiemailing over ‘Een Parijse actrice in de Chileense woestijn’.
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Op vrijdag 26 februari (20:00 uur) in de Waalse kerk: La Furia, Spaans klassiek concert met cello
en piano. Mayke Rademakers (cello) & Matthijs Verschoor (piano) spelen Spaanse en Argentijnse
muziek van Enrique Granados, Manuel de Falla, Anton Garcia Abril, Gaspar Cassadó, Carlos
Guastavino, Joaquin Nin, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera. Nagenieten met Spaanse wijn en tapas.
Kaarten á € 25,00 (inclusief een kop koffie in de pauze, een glas Spaanse wijn en tapas na afloop)
kunt u reserveren via info@concertplus.nl. Kaarten zijn ook verkrijgbaar in de voorverkoop bij het
Ezelsoor en de VVV in Breda en op de avond zelf bij de Waalse kerk.
Volksuniversiteit Breda: op dinsdag 23 februari a.s. start een cursus van 3 bijeenkomsten onder de
titel: Catalunya, Barcelona en Gaudí. De historie van Catalonië in Spanje en Frankrijk wordt
geschetst vanaf Karel de Grote, vele steden in de regio komen aan bod evenals de cultuur en
kunstenaars die er woonden en werkten. Voor meer informatie over programma, data en prijs:
www.volksuniversiteit-breda.nl/programma/kunst-cultuur
Chassé Theater, Breda: in de komende maanden zijn er een aantal voorstellingen die interessant
kunnen zijn voor u. Hieronder geven we een korte opsomming. Kijk zelf op de website van het
Chassé theater (https://www.chasse.nl/) en boek tijdig uw plaatsen (voor sommigen met Koperen
Kees korting).
 woensdag 23 maart: Internationaal Danstheater – Danzón: Cubaanse dans (NB: op
donderdag 3 maart een try-out in Theater De Bussel in Oosterhout)
 vrijdag 25 maart: Magda Mendes en combo – Luzazul; moderne flamenco
 vrijdag 1 april: Eric Vaarzon Morel, combo en dansers – Apocalys, het mysterie van Jeroen
Bosch; flamenco en dans
 woendag 13 april: Rocío Molina – Effectos – moderne flamenco
Chassé Cinema, Breda: El botón de nácar – Patricio Guzmán. Chili, met haar kust van zo’n 4297
km de grootste archipel ter wereld, biedt een bovennatuurlijk landschap van vulkanen, bergen en
gletsjers. Dit landschap bevat de stemmen van de inheemse Patagonische bevolking, van de eerste
Engelse zeemannen en ook die van de politieke gevangenen. Sommigen zeggen dat water een
geheugen heeft. Deze film laat zien dat het ook een stem heeft. Voor speeltijden zie:
https://www.chasse.nl/cinema/programma/patricio-guzman-el-boton-de-nacar-2
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