2019
domingo,

13

de

e n e r o – 15.30 / 19.00 h.

SARAO CON BURBUJAS

Lunchroom De Uitdaging - Ulvenhout
Beste leden van Las Lanzas / Queridos socios de Las Lanzas:
El 13 de enero del nuevo año LAS LANZAS celebrará la entrada del año con un evento
festivo para subrayar las buenas relaciones entre todos los socios amigos del Círculo. Igual
como los años pasados, con la tradicional copa de cava cremante, brindaremos por las
labores pasadas y por venir.
Es una fiesta tipo SARAO CON BURBUJAS. ¡Venid todos y realizad otra fiesta con charla,
abrazos, cava, vino y una degustación de tapas! Lunchroom De Uitdaging prepará
especialmente para nosotros degustaciones deliciosas en un ambiente delegado en el centro
de Ulvenhout. Según la tradición hay una rifa e intercambio de regalitos de Reyes (de
unos € 5) que se rifarán durante la velada.
Las Lanzas les ofrece una copa de cava. Los participantes pagan por otras bebidas su
mismo con una cuenta personal.
Ook in 2019 nodigt het bestuur de leden uit voor een gezellige SARAO. Wij vieren het
nieuwe jaar onder vrienden: de leden van Las Lanzas. Hef met ons het glas op een
geslaagd verenigingsjaar in 2018 en op de nieuwe plannen die we maken voor 2019. Wij
hopen van harte u te ontmoeten op zondag 13 januari in Lunchroom De Uitdaging. In
de oude pastorie naast de katholieke kerk in het hart van Ulvenhout, wordt met inzet van
professionele horecamedewerkers een leer- en werkplek geboden aan mensen met een
beperking. De kok van De Uitdaging heeft net als vorig jaar speciaal voor Las Lanzas een
mooi arrangement van hapjes samengesteld.
Las Lanzas biedt u bij binnenkomst een glas cava (of alternatief) aan. De overige drankjes
zijn voor eigen rekening.
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.

Correspondentieadres secretariaat: Keizerstraat 25, 4811 HL BREDA  06 - 22660036
ING Bank: IBAN NL84INGB0002647966 – KvK Breda 40282850 – www.laslanzas.nl

Plaats van samenkomst * parkeren * openbaar vervoer:
Lugar * aparcar * parada de autobús :
Lunchroom De Uitdaging, Dorpstraat 40, Ulvenhout.
Ruime parkeergelegenheid dicht bij het restaurant.
Met de bus vanaf het Centraal Station Breda:
Bravo (Arriva) lijn 132 ri. Tilburg, halte Dorpsplein, Ulvenhout.
Voor reistijden op zondag 13 januari a.s. kijk op www.9292ov.nl, www.arriva.nl/brabant of
bel 0900-9292.
Het culinaire aanbod / Las delicias culinarias:
Op uw tafel treft u olijven en nootjes aan. Daarnaast worden er onder andere geserveerd:
plateaus met een keuze uit diverse belegde canapés; een keuze uit allerlei Spaanse hapjes
als chorizo/tortilla, pikant kipspiesje met aioli, gemarineerde kastanjechampignons, fuet,
patatas van zoete aardappel en chilimayonaise, dadels met roomkaas en bacon & calamares
met aioli en gemarineerde ansjovis.
Maar ook een borrelgarnituur met bitterballen,
kaashapjes en garnalenstaartjes.
Kosten en aanmelding / Gastos y 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 zondag 6 januari aanmelden bij de secretaris: Annemarie Jagers?
U kunt zich aanmelden via de link naar de website van Las Lanzas: aanmelden Sarao 2019
Vul alle gevraagde gegevens in op het webformulier. Of u stuurt een mailtje aan de secretaris
van Las Lanzas 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 13 januari 2019 in De Uitdaging in Ulvenhout
Naam

……………………………………........….................................………………………….…….

Aantal

……...x € 12,50 (socios)

.........x € 15,00 (invitados)

Telefoon ……………………………………. Email ……………….………………….…………………………………….
Het totaalbedrag ad. € …………………….......... dient overgemaakt te zijn VÓÓR 7 JANUARI
2019 op ING-rekeningnummer NL 84 INGB 000 264 79 66 te Breda t.n.v. LAS LANZAS
(o.v.v. SARAO 13.01.2019). Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling!

P R O G R A M M A 2019







Maandag 11 februari 2019
Za 2 tot za 9 maart 2019
Maandag 11 maart 2019
Vrijdag 12 april 2019
Vrijdag 10 mei 2019
Zondag 23 of 30 juni 2019

Peter Burgers: Een reis door de tijd in zuidwest Spanje
Reis naar zuidwest Spanje
Algemene Ledenvergadering
Maite Otaegui: Comer en España
Jan van der Vegt: Hendrik de Vries, el español groninguense
Deportivo cultural
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR:
Reis naar zuidwest Spanje van 2 tot 9 maart 2019 – presentatie op 11 februari 2019
Peter Burgers heeft het thema van deze reis uitgewerkt en gaat met u op avontuur door de
historie van deze streek. Las Lanzas organiseert de reis en hoopt dat veel leden zullen
genieten van een mooie reis en plezier met elkaar. En ook weer meer weten van de
geschiedenis en cultuur van Spanje bij terugkomst. De reis gaat definitief door. Op maandag
11 februari geeft Peter Burgers een lezing over het thema van deze reis.
Meer informatie: zie 2019 Cultuurreis
.

CULTURELE ACTIVITEITEN IN DE REGIO:
Chassé Cinema, Breda:
Kijk zelf voor meer informatie over het programma op de website van Chassé Cinema
Nog steeds te zien: Todos lo saben met o.a. Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darin.
Chassé Theater, Breda:
Op 10 januari komen Erik Vloeimans, flamencogitarist en Juan Pablo Dobal – Argentijnse jazz
en tangopianist naar het Chassé Theater met hun programma VIENTO ZONDA. De twee
rasmusici vonden elkaar in de warme wind uit het zuiden – viento zonda – die de vooravond
inluidt.
Kijk zelf voor meer informatie over het programma op de website van het Chassé – viento zonda
Theater De Bussel, Oosterhout:
Zondag 6 januari, 15:00 uur: De Uitdaging – Thijs Borsten, Philippe Elan & Maria Marin.
Dit jaar komt Thijs Borsten naar Theater de Bussel met zijn muzikale ontmoetingen. Op zondag
6 januari 2019 neemt de Franse chansonnier en Edisonwinnaar Philipe Elan het op tegen de
Spaanse flamenco zangeres en gitarist Maria Marin. Waar Philippe bekend staat om zijn
authentieke vertolkingen van het Franstalige lied leidt Maria een dubbelleven als afgestudeerd
klassiek gitarist en begenadigd flamenco zangeres. Hoe gaat deze Spaans-Franse combinatie
uitwerken? Meer informatie en kaarten: De Uitdaging
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