EL BOSCO HABLA
número 89 septiembre 2012

Amigos de El Bosco, esperamos que hayan
pasado unas felices vacaciones y que
hayan empezado a extrañarnos aunque sea
un poquito. La apertura de la nueva
temporada se acerca y, como es costumbre
en El Bosco, empezaremos las actividades
del año con una velada llena de música y
canto. Nos complace invitarlos a nuestra
nueva sala ubicada en: HEVO Rosmalen,
Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen, el
viernes 21 de septiembre a las 20:00 horas
para compartir con El Duo Canela,
formado por Nico Mentink y Teresa
García,
quienes
vendrán desde
Wageningen
para
deleitarnos
con
melodías
y ritmos españoles y
latinoamericanos. ¡Los esperamos!

Spaanse en Latijns-Amerikaanse muziek
ten gehore brengt.
Ritmes die de wind doen bewegen,
melodieën die de aarde doen strelen en
poëzie waar harten week van worden, dat
zijn de ingrediënten van LatijnsAmerikaanse muziek. Duo Canela zoekt
wegen om dit te bereiken.
Teresa García komt uit Peru en met haar
loepzuivere stem zal zij onder andere
Peruaanse liederen zingen. Nico Mentink
komt uit Nederland en is door zijn verblijf
in Latijns-Amerika betoverd door haar
muziek. Speciaal voor deze avond laten wij
ons onder andere inspireren op “ El
Bosco” de naam van de Spaanstalige
vereniging in Den Bosch. We laten
liederen horen over dromen, over de
dieren,
over
de
bezigheden
die
Hiëronymus Bosch schilderde.
We zullen elk lied vertalen zodat beginners
in de Spaanse taal en mensen die geen
Spaanse taal kennen, de liederen kunnen
volgen.
Geniet met ons mee en laat uw oren
strelen!
Plaats: HEVO Rosmalen, Tulpstraat 24 5241 XV Rosmalen. Zie voor een
routebeschrijving in onze website:
www.elboscodenbosch.nl
Datum: 21 september 2012 van 20:00 t/m
22:30 u.
Entree: € 6,00 per persoon

Vrienden van El Bosco, we hopen dat
jullie genoten hebben van de vakantie. Het
is bijna zover, El Bosco begint op een
feestelijke manier, zoals jullie van ons
gewend zijn, met een nieuwe periode.
We nodigen jullie van harte uit om samen
met ons op 21 september om 20:00 u de
opening van het nieuwe seizoen te vieren
met een optreden van het Duo Canela, dat

