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El pasado 19 de septiembre tuvimos el gran gusto de iniciar nuestro año de actividades con 

una velada musical, como es costumbre de El Bosco. En esta oportunidad Tarabende, una 

banda de 6 músicos de Drunen, nos deleitó con un repertorio de canciones tanto españolas 

como latinoamericanas. Qué gusto nos dio  conversar y compartir con todos los presentes! 

La sala estaba llena y, al final, todos terminamos cantando juntos. En la pausa pudimos 

degustar un delicioso guacamole que nuestra amiga, María Paz, había preparado para 

todos nosotros. Tarabende es una banda que toca música de todas partes del mundo. Ellos 

tocan de forma exquisita instrumentos diversos como el acordeón, el clarinete, la guitarra, 

el contrabajo, el bandolín, la flauta y varios tipos de instrumentos de percusión. 

 

 

19 september 2014, Muziekgroep ‘Tarabende’ 

Vrijdagavond 19 september was het weer zo ver, opening van een nieuw seizoen van El 

Bosco, de zaal van Hevogebouw ‘De Ontmoeting’ in Rosmalen was goed bezet. 

Traditiegetrouw werd er op de eerste avond van het nieuwe seizoen 2014-2015 muziek 
gemaakt en gezongen. Deze keer door de groep Tarabende uit Drunen. Tarabende bestaat 
uit 6 muzikanten die wereldmuziek en traditionele volksmuziek uit vele windstreken spelen. 
Zij bespelen een groot aantal instrumenten zoals accordeon, klarinet, gitaar, contrabas, 
tambura, mandoline, fluit en diverse soorten slagwerk. Er werd ook gezongen, vaak 
meerstemming. Tijdens deze avond konden we genieten van het Spaanstalige repertoire van 
deze groep. De bezoekers waardeerden erg dat er bij ieder nummer uitleg werd gegeven.  

 

Spaanse televisie kijken? 

Wist je dat je op de kabel ook Spaanse tv kunt kijken? Probeer het maar eens. Bij Ziggo 

‘TVE Internacional” op kanaal 624, bij KPN ‘Antena 3’ op kanaal 73 en bij UPC ‘TVE 

Internacional’ op kanaal 56. Veel programma’s zijn via pagina 888 van teletext in het Spaans 

ondertiteld.  

 

Eerstvolgende El Bosco-bijeenkomst: vrijdag 31 oktober 2014, 20.00 uur, een presentatie, 

verzorgd door Agustín B. Sequeros met als thema ‘Salamanca, un recorrido por la 

historia y el arte de la ciudad’.  

                        

 


