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Hallo vrienden van el Bosco 
 
Aan onze laatste bijeenkomst op 18 april was  
een grote voorbereiding vooraf gegaan, maar 
het is dan ook een zeer geslaagde avond 
geworden. 
De avond werd verzorgd door enkele van onze 
bestuursleden en andere personen uit onze 
gelederen. Voor diegene die nog niet op de 
hoogte was van het leven en werken 
van Lorca was het een zeer leerzame avond. 
In chronologische volgorde en met visuele 
uitleg kwam zijn leven voorbij. 
In zijn korte leven heeft Lorca een 
indrukwekkend oeuvre achtergelaten, het was 
een groot artiest! 
Wat hebben wij, en ook de organisatoren zelf, 
genoten van de gedichten en van de muzikale 
omlijsting van ons koor El Bosco Canta. Maar 
de grote verrassing kwam met een opvoering 
van een gedeelte uit het toneelstuk:  
La casa de Bernarda Alba.  
Het werd enorm goed en overtuigend 
gespeeld, een prachtig slotstuk van de avond. 
Chapeau voor allen die deze avond voorbereid 
en verzorgd hebben! 
 
Op 6 juni a.s. hebben we al weer de laatste 
avond van dit seizoen.   
Op die avond is er een "hobby-markt". 
Een aantal mensen hebben zich al met hun 
hobby aangemeld (schrijven, kaarten of tassen 
maken, tapas maken, schilderen, etc.) 
Maar, ben je vergeten je aan te melden en wil 
je toch meedoen, gewoon laten zien wat je 
kunt en daarover met mensen in het Spaans 
praten. 
AANMELDEN KAN NOG ALTIJD 
tel: 073-6412256 of 073-6414411 
of trupelex@planet.nl 
 
LET OP: het is GEEN verkoop. (reclame 
maken mag natuurlijk wel), 
 
KIJK OOK OP ONZE NIEUWE WEBSITE 

http://elboscodenbosch.blogspot.com/  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
18 de abril: Lorca 
 
¡Qué variada y divertida estuvo la velada de El 
Bosco del 18 de abril! Gracias a la entusiasta  
participación de un muy querido grupo de 
colaboradores  pudimos darle forma,  
sentimiento y diversidad a esta noche 
dedicada a Federico García Lorca. Este gran 
poeta y dramaturgo español consiguió en su 
corta vida hacer muchas cosas bonitas de las 
que ahora, 72 años después de su muerte, 
seguimos disfrutando. De la mano de El 
Bosco hemos aprendido mucho de su vida, de 
la forma en que él percibía el mundo de su 
época y del arte de transformar esas 
impresiones en un conjunto de palabras 
ingeniosamente relacionadas entre sí con las 
que sigue logrando hoy en día transmitirnos 
sus sentimientos. ¡Muchas gracias a todos 
nuestros colaboradores por el tiempo y el 
esfuerzo que nos habéis regalado! 
 

 
 
El próximo 6 de junio es la clausura de la 
temporada. Esta vez vamos a tener la 
oportunidad de conocer las habilidades y 
aficiones de varios visitantes asiduos a las 
veladas de El Bosco. El Bosco Canta, nuestro 
coro, ha preparado nuevas canciones y os 
esperamos a todos para disfrutar juntos del 
“mercadillo”. 
Como siempre a las 20.00 horas en 
Oberonschool,  Waalstraat 52, Den Bosch. 
 
Entrada 5 euros 
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