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El pasado 21 de septiembre El Bosco tuvo
el gusto de comenzar su nueva temporada
en una nueva, moderna y acogedora sala
localizada en HEVO GEBOUW "DE
ONTMOETING"
Tulpstraat 2-4 te ROSMALEN. ¡Nos
sentimos muy afortunados de poder
disfrutar de la comodidades que ofrece este
lugar! También nos hizo mucha ilusión
darles la bienvenida a muchas personas
que nos visitaron por primera vez así como
volver a ver a nuestros amigos de siempre.
El Duo Canela compartió con todos los
presentes melodías y ritmos
latinoamericanos que seleccionaron
inspirados en las obras de Jerónimo Bosch;
fue una experiencia diferente.
Durante la pausa, todos tuvimos la
oportunidad de conversar y degustar de
riquísmas boquitas.
Nuestra próxima actividad la dedicaremos
al arte. El 9 de noviembre el licenciado
Agustín Sequeros, antiguo profesor de
lengua y cultura española, nos obsequiará
una presentación sobre “Los Disparates”
de Goya, que constituye la cuarta y última
gran serie de aguafuertes de las cuatro
realizadas por él. ¡No se la pierdan

Op vrijdag 21 september is El Bosco het
nieuwe seizoen begonnen met een optreden
van Duo Canela. Met liederen uit het
Spaanstalige deel van Latijns-Amerika
wist dit duo een bijzonder ontspannen sfeer
te scheppen. Dat de teksten van de liederen
vooraf werden uitgereikt heeft daarbij
bijzonder positief gewerkt. Gevoeligheden
in de teksten kwamen daardoor nog beter
tot hun recht en boden het publiek de
mogelijkheid af en toe enthousiast mee te
doen.
Dat de toelichtingen niet in het Spaans
maar in het Nederlands waren was
enerzijds wel jammer, maar anderzijds had
het als voordeel dat specifieke
uitdrukkingen beter waren te volgen.
Het optreden vond plaats in het nieuwe
onderkomen van El Bosco in het gebouw
“De Ontmoeting” van de HEVO te
Rosmalen. Wij als bestuur van El Bosco
prijzen ons gelukkig met het nieuwe
onderkomen in “De Ontmoeting”. Het is
modern, licht, en van alle benodigde
faciliteiten voorzien. Bovendien goed
bereikbaar en met goede
parkeermogelijkheden.
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden
op vrijdag 9 november 2012, wederom bij
de HEVO is Rosmalen.
Het thema is dan minder vrolijk, namelijk
“Los Disparates” van de schilder Goya. De
inleiding zal worden verzorgd door
Agustín Sequeros, docent in de oude taal
en cultuur van Spanje.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30
u.

Plaats: HEVO Rosmalen, Tulpstraat 24 5241 XV Rosmalen. Zie voor een
routebeschrijving in onze website:
www.elboscodenbosch.nl
Entree: € 6,00 per persoon

