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Op 21 januari jl. was de streek Extremadura 
aan de beurt voor een lezing bij El Bosco. 
Extremadura ligt in het zuidwesten van Spanje 
en grenst aan Portugal. Het is een landstreek 
met schitterende oude stadjes, zoals onder 
andere Cáceres, Mérida en Zafra. 
Libertad Pozo Rodríguez vertelde vol vuur 
over de streek waar ze geboren is.  
De geschiedenis, natuur, cultuur, steden, 
gastronomie, feesten....alles kwam aan bod in 
een prachtige PowerPoint presentatie. Dit 
alles omlijst door een Spaans dat duidelijk uit 
die streek vandaan kwam. Maar vooral ook het 
enthousiasme was kenmerkend voor deze 
avond. Er werd nog lang nagepraat, onder het 
genot van een glas cava, nog afkomstig van 
de niet doorgegane Navidad-viering. 
 

 
 
En dan nu 18 februari a.s..Jullie kennen al van 
vorig jaar Maarten Steenmeijer. Hij komt op 18 
februari met een ander onderwerp. Hij zal ons 
iets vertellen over de Spaanse bestsellers, en 
over de auteurs van dit genre Carlos Ruiz 
Zafón en andere. Misschien kennen jullie al 
hun werk; denk aan “De schaduw van de 
wind”, “Het spel van de engel”, “De kathedraal 
van de zee”, etc. Maar ook al hebben jullie 
deze boeken niet gelezen, het zal weer een 
heel interessante en mooie avond worden. 
 
 
Oberonschool, Waalstraat 52,  aanvang 
20.00uur 
(zaal open 19.30) Entree € 6,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muy simpática y amena estuvo la charla sobre 
Extremadura. Nuestra  invitada, Libertad Pozo 
Rodríguez,  nos  habló con mucho entusiasmo  
y nos mostró de todo un poco: historia, 
arquitectura, gastronomía, fauna, música e 
incluso nos enseñó unas cuantas palabras 
propias de la región. Su presentación en 
PowerPoint incluyó fragmentos de películas 
de Buñuel y Camus en las que Extremadura 
es uno de los personajes.  
Durante la pausa brindamos todos con cava, 
cortesía de El Bosco, y degustamos unas 
deliciosas tortillas de patatas (con pimentón 
de La Vera). Creo que a todos les gustó 
porque no sobró nada. 
Nos dio mucho gusto gusto volver a veros y  
esperamos que hayáis disfrutado con nuestra 
primera actividad del año. 
 

 
 
 
El 18 de febrero Maarten Steenmeijer, 
profesor de Literatura  en la Universidad de 
Nimega nos hablará de “Carlos Ruiz Zafón y 
compañía: el best seller español”.En esta 
charla esbozará el surgimiento, el éxito 
internacional y el prestigio literario del best 
seller español, cuyos representantes más 
prominentes son Carlos Ruiz Zafón, Javier 
Sierra, Ildefonso Falcones, Julia Navarro y 
Matilde Asensi. 
  
 
 
 
 


