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conferencia/lezing:

Libertad en la poesía latinoamericana

por/door:
lengua/taal:
día/datum:

Beatriz Carnevali Villegas
Español / Spaans
LUNES / MAANDAG
7 de mayo / mei 2018
20.00 – 22.00 h.
De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout
Socios / leden gratis
Introducés € 5,00 incl. kopje koffie of thee

hora/tijd:
local/locatie:
entrada/entree:

LIBERTAD EN LA POESÍA LATINOAMERICANA
‘VRIJHEID’ IN LATIJNS-AMERIKAANSE POËZIE

Beste leden van Las Lanzas,

Queridos socios de Las Lanzas:

Deze keer nodigen wij u uit voor een avond
over de poëzie in Latijns Amerika. Beatriz
Carnevali Villegas neemt u mee om aan de
hand van voorbeelden van dichters te laten
zien hoe je in die poëzie verschillende
aspecten van het begrip ‘vrijheid’ kunt
ontdekken.

Invitamos a Usted por una noche de literatura
y poesía. Beatriz Carnevali Villegas nos va
ayudar a descubrir y a comparar las distintas
libertades entre los poetas latinoamericanos
en manera clara y sencilla. Libertades de
pensamiento, artística, política, creativa,
revolucionaria.

PS
Beatriz is een ervaren docent en weet u te
boeien, ook als u de Spaanse taal niet goed
beheerst!

P.D.
¡No se asusten del tema, Beatriz es una
excelente didáctica!

Beatriz Carnevali Villegas
Beatriz es Venezolana, licenciada en Filologia Románica. Vive en Breda y se dedica a enseñar
español y italiano. Le apasiona la literatura y la música clásica.
Beatriz is Venezolaanse van geboorte, studeerde Taalwetenschappen in Spanje aan de universiteit
van Málaga. Ze woont in Breda en geeft les in het Spaans en Italiaans. Ze is een groot liefhebster
van literatuur, vooral van poëzie en van klassieke muziek.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Er zijn activiteiten in voorbereiding waar u binnenkort meer van hoort. Samen met Peter Burgers
bereiden we een thematische reis voor naar Spanje (waarschijnlijk in de derde week van oktober
2018). Ook bekijken we of Peter Burgers speciaal voor onze leden een cursus over een interessant
deel van de geschiedenis van Spanje en Latijns-Amerika kan geven.

25 en 26 mei: JORNADA IN GENT
U heeft een uitnodiging ontvangen van onze zusterverenging in Gent die op 25 en 26 mei een
Jornada organiseert, samen met de universiteit van Gent en o.a. de Dirección General de Patrimonio
Cultural Junta de Castilla y León. Vergeet niet u tijdig aan te melden voor één of beide dagen; het
aantal plaatsen is beperkt.
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zondag 24 juni
Maandag 10 september
Vrijdag 12 oktober
Week 14/21 oktober
12 november (voorlopig)
Vrijdag 7 december
Zondag 13 januari 2019
Maandag 11 februari 2019
Maandag 11 maart 2019
Vrijdag 12 april 2019
Vrijdag 10 mei 2019
Zondag 23 of 30 juni 2019

Deportivo cultural
Lezing/activiteit
Lezing/activiteit
Themareis naar Spanje (in voorbereiding)
Las Lanzas Musical
Lezing/activiteit
Sarao in Ulvenhout bij De Uitdaging
Lezing/activiteit
Algemene Ledenvergadering
Lezing/activiteit
Lezing/activiteit
Deportivo cultural

CULTURELE ACTIVITEITEN IN DE REGIO:
Chassé Cinema, Breda:
‘La Holandesa’ een film van Marleen Jonkman, een Nederlandse productie. In he verhaal trekt de
hoofdpersoon van het noorden naar het zuiden door Chili.
Kijk zelf voor meer informatie over het programma op de website van Chassé Cinema
3 en 4 mei Paco Peña: Requiem for the Earth in Zuiderstrandtheater in Den Haag
We herinneren ons nog de prachtige voorstelling Patrias die Paco Peña vorig jaar in het
Chassétheater gaf. Hij komt opnieuw naar Nederland met een net zo indrukwekkend programma.
Flamencomuziek van een groot ensemble en zang door solisten en een groot koor. En met Peñas
ongeëvenaarde gitaarspel. In dit programma wil hij onderstrepen hoe fragiel ons bestaan op de aarde
is als we geen acht slaan op duurzaamheid. Alweer een prachtige compositie van Paco Peña! De
enige voorstellingen in Nederland dit voorjaar! Een voorproefje van deze voorstelling opgenomen in
de kathedraal van Córdoba op Youtube: Requiem Cordoba
Meer informatie op de site van Peña: Réquiem por la tierra
Informatie over de voorstelling en kaarten: info Theater en kaarten
29 mei tot en met 3 juni – Spaans filmfestival in Amsterdam
Voor de liefhebber dan de goede Spaanse en Latijns-Amerikaanse film. Nieuwe producties in allerlei
genres worden getoond.
Meer informatie: Spaans filmfestival
Zondag 24 juni Deportivo Cultural
Heeft u zich al aangemeld voor de Deportivo Cultural?
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