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Laatste bijeenkomst seizoen 2018–2019.
De afsluiting van het lopende seizoen vindt
plaats a.s. vrijdag 24 mei om 20.00 uur. En
dat  belooft  een  gezellige  bijeenkomst  te
worden met veel interactie. De bezoekers
worden uitgenodigd om deel te nemen aan
een leuk spel  en natuurlijk  mogen we ook
deze keer rekenen op een optreden van El
Bosco  Canta.  Zoals  gebruikelijk  zal  ons
zeer  gewaardeerde koor  de  avond
opvrolijken  met  bekende  en  minder
bekende liedjes.
Tijdens de pauze kunnen we genieten van
heerlijke tapas en is er volop gelegenheid
om  elkaar  te  spreken.  En  zo  nemen  we
feestelijk afscheid van een interessant en
drukbezocht seizoen. 
Met veel genoegen hoopt El Bosco velen van
jullie op deze avond te mogen verwelkomen.

________________________________
Zoals  altijd  is  de  voertaal  Spaans,  is  de
entree 6 euro en vindt de bijeenkomst plaats
in  gebouw  ‘De  Ontmoeting’,  Tulpstraat  2,
Rosmalen. Aanvang 20 uur. 

___________________________________

Onze website www.elboscodenbosch.nl is weer
actief, maar nog wel in ontwikkeling.

Indien u geen berichten meer wilt ontvangen van
El  Bosco,  laat  het  ons  dan  s.v.p.  weten  via
elboscodenbosch@gmail.com 

MESA DE INTERCAMBIO DE LIBROS. Gracias a
esta iniciativa puedes intercambiar libros en español.

 

Velada fin de temporada, 24 de 
mayo de 2019.
Nuestra  velada  de  despedida  de  la
temporada 2018-2019 va a  tener lugar  el
viernes  24 de mayo.  Va a  ser  una velada
muy  interactiva  y  divertida.   En  ella  les
invitamos a participar en un divertido juego
y también contaremos con la presencia del
coro  El  Bosco  Canta,  que  como  en  otras
ocasiones amenizará la fiesta con canciones
populares.

Durante  la  pausa  tomaremos  deliciosas
tapas  y  despediremos  esta  temporada
2018-2019. 

Con mucho gusto les esperamos en evento.

Velada pasada,  19 de abril.  Comer  en
España

En esta presentación , que ha sido ofrecida
por Maite Otaegui, hemos disfrutado de un
agradable paseo a través de  la historia  de
las  culturas  que  se  asentaron  en  la
península  ibérica,  aportaron  nuevos
alimentos y sus formas de prepararlos.  Y
también  de  la  gran  diversidad  de  platos
dependiendo  de  su  procedencia  y  clima.
Agradecemos a Maite por esta interesante
y amena charla.

________________________________

Bijeenkomsten na de zomervakantie
20-09-2019  Los del Bosque, Irene Koster
(zang) en Harrie Boekwijt (gitaar).
25-10-2019  Colombia, destino turístico?!,
Ronald Knust Graichen.
13-12-2019 Navidad interactiva
In de eerste helft van 2020 komen we bij
elkaar op:
17 januari, 14 februari, 20 maart, 17 april
en 29 mei (velada de despedida).
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