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Eerste bijeenkomst seizoen 2019–2020.
LOS DEL BOSQUE brengt op vrijdag 20
september het programma “Encuentros con el
amor”.
Het duo "Los del Bosque" wordt gevormd door
Irene Koster (zang) en Harry Boekwijt (gitaar).
Zij leerden elkaar kennen in Den Bosch en net als
de schilder benadrukken ze hun verbondenheid met
de stad in hun naam ‘Los del Bosque’.
Irene groeide op in het buitenland en studeerde
Spaanse taal- en letterkunde in Amsterdam. Haar
muzikale opvoeding begon met het zingen van
liedjes van The Seekers tot John Denver, in de
keuken. Maar ze houdt ook van jazz en ontwikkelde
haar stem onder begeleiding van o.a. de Rosmalense
Laura de Bekker.
Harry groeide op in een Haags gezin waar muziek
van klassiek tot bebop het huis vulde. Hij
studeerde architectuur in Delft, maar ook
klassieke gitaar. Zijn muzikale veelzijdigheid is
hoorbaar in de verschillende stijlen die "Los del
Bosque" ten uitvoer brengt. Behalve in dit duo
speelt hij ook in de band "Rebound".
Het programma "Encuentros con el amor" bezingt
de liefde van Argentinië en Mexico tot Spanje. Met
af en toe een tekst van Irene en een verhaal over
de liefde in de late middeleeuwen tot gisteren. Elk
liefdesverhaal wordt in hun eigen ‘Bosque’ stijl
gebracht. Voor de stukken van Federico García
Lorca is een speciale rol weggelegd.

________________________________
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.

Inicio de temporada, 20 de septiembre de
2019.
El dúo "Los del Bosque" está formado por la
cantante Irene Koster y el guitarrista Harry
Boekwijt. Irene y Harry se conocieron en Den
Bosch y al igual que el pintor, enfatizan su
conexión con la ciudad en su nombre "Los del
Bosque”.
Irene creció en el extranjero y estudió lengua
y literatura española en Amsterdam. Su
educación musical comenzó cantando canciones
desde The Seekers hasta John Denver, en la
cocina. Es amante del jazz y encontró su voz
bajo la guía de, entre otros, Laura de Bekker
de Rosmalen.
Harry creció en La Haya, en una familia donde
la música desde la clásica hasta bebop llenaba
la casa. Estudió arquitectura en Delft, también
estudió guitarra clásica en su juventud. Su
versatilidad musical se distingue en los
diversos estilos que interpretan "Los del
Bosque". Además de este dúo, también toca en
la banda "Rebound".
Las canciones del programa "Encuentros con el
amor" recorren un camino desde Argentina,
México hasta España. Con un texto ocasional
de Irene y narrativa sobre el amor de finales
de la Edad Media hasta ayer. Cada historia de
amor es traída en su propio estilo "Bosque".
Las piezas de Federico García Lorca tienen un
papel especial en este programa.
Con mucho gusto les esperamos en este evento.
_________________________________________
Programma El Bosco, seizoen 2019–2020:
25-10-2019. Colombia, destino turístico?! door
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
15 mei (velada de despedida).

