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El pasado 5 de febrero nuestra querida amiga
y presidenta de El Bosco nos obsequió una
muy bien preparada y completa presentación
sobre el Carnaval en España. Primero habló
de los orígenes del carnaval en distintas
culturas como Babilonia, Egipto, Grecia y
Roma. Muy interesante fue admirar los
curiosos disfraces y las distintas maneras de
celebrar estas fiestas en diferentes pueblos y
ciudades de España. Durante la pausa, como
es costumbre en el Bosco, pudimos degustar
deliciosas tapas acompañadas por un vinito o
una bebida fresca. En la segunda parte
nuestro público tuvo la oportunidad de hablar
sobre la forma en que se celebran los
carnavales en sus países. Margarita Maas,
peruana de nacimiento, nos comentó que en
Perú el Carnaval se celebra con mucha agua;
la gente toma mucha agua, se tiran mucha
agua los unos a los otros y realizan juegos
con el agua. Marja van Noort nos explicó
cómo se organiza el Carnaval en Oeteldonk y
las distintas actividades en esos días.
Después, todos juntos y animados por El
Bosco Canta, entonamos una canción del
carnaval de Oeteldonk traducida al español.
Fue una velada muy agradable.
Atención:
Cambio en el programa:
19 de marzo: Prof. Buve hablará de
"El año 2009 en Latinoamérica:
La crisis, países problemáticos y Obama".
16 de abril: Drs. Anabel Lumbreras nos
ofrecerá una charla sobre el cine de
Almodóvar.

Op 5 februari jl. (één week voor het carnaval)
stond de bijeenkomst van El Bosco helemaal
in het teken van carnaval in Spanje. Onze
nieuwe voorzitster Maite hield een uiterst
boeiend betoog over de historie van het
carnaval in de plaatsen die daarvoor het
meest bekend zijn : Cádiz en Tenerife. Het
was boeiend om te horen hoe de autoriteiten
zich aanvankelijk opstelden jegens carnaval.
Het Spaanse carnaval blijkt niet zozeer een
activiteit van toevallige groepen, maar van
wijken, waardoor het een sterk sociaal
karakter heeft. Het was boeiend om te horen –
en te zien !! – dat elke wijk zijn eigen thema
kiest dat de vertegenwoordigers van een wijk
allemaal hetzelfde gekleed zijn.
Naast deze bekende plaatsen werd ook het
carnaval in 4 minder bekende plaatsen belicht
Villanueva de la Vera, Cebreros y Aquilas.
Vooral de toelichting en de beelden over Lanz
waren zeer sprekend. Het dorp telt ongeveer
200 inwoners en die deden allemaal mee aan
de optocht. Het bijzondere was dat er geen
publiek was en dat maakte het wel héél
bijzonder : deze mensen carnavallen gezellig
met en onder elkaar.
De bijeenkomst werd opgeluisterd met een
optreden van El Bosco Canta, dat onder
andere de Spaanstalige versie van “Bij ons
staat op de keukendeur” ten gehore bracht.

Oberonschool, Waalstraat 52, 20.00uur
(zaal open 19.30) Entree € 6,00

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE
http://elboscodenbosch.blogspot.com/

Op 19 maart zal Prof. Buve (emeritus
hoogleraar en Zuid-Amerikaspecialist) een
lezing verzorgen over het jaar 2009 in Latijns
Amerika : de crisis, het effect op de
probleemlanden en de invloed van de komst
van Obama.

