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Empezamos la nueva temporada con
flamenco. Jessica Achten nos explicó
desde su corazón la relación entre
Sevilla y el flamenco, muy interesante.
Patricia Schraven nos introdujo, de la
mano, a ese mundo de movimiento
que, casi por sí solo, se da bajo el
ritmo del flamenco.
Muchas gracias a todos los que nos
visitaron, su asistencia le dio mucho
color y vida al evento.
Nuestra próxima conferencia será el
1 de noviembre de 2013. El
licenciado Gabriel Inzaurralde es
Uruguayo, docente de lengua y cultura
de Latinoamérica en la Universidad de
Leiden, traductor, antiguo profesor de
traducción, escritor. Él nos hablará
sobre “El arte de narrar y su destino
moderno”.

Op 27 september 2013 hadden wij een
flamenco-avond op het programma
staan, waarbij werd afgeweken van het
welhaast klassieke patroon van alleen
flamenco. Deze avond werd verzorgd
door de dames Patricia Schraven en
Jessica Achten.
Jessica Achten verzorgde een lezing
over Sevilla, het hart van de flamenco,
waarbij zij niet alleen vertelde over de
stad en haar historie, maar ook inging
op de volksaard van de Sevillanen, die
de voedingsbodem vormt van de
flamenco.
De lezing werd opgeluisterd met
enkele korte filmfragmenten, waarin
zowel de volksaard en zijn invloed op
de flamenco, als de flamenco zelf
werden toegelicht.
Patricia Schraven verzorgde
aansluitend een korte workshop,
waaraan door een verheugend aantal
– overwegend dames – werd
deelgenomen. Daarbij kregen de
deelnemers een korte uiteenzetting
over de meest basale bewegingen en
het voetenwerk van de flamenco.
De volgende bijeenkomst van El Bosco
vindt plaats op vrijdag 1 november
2013 in het HEVO gebouw De
Ontmoeting. Tulpstraat 2 – 4 te
Rosmalen. Aanvang 20.00 uur. Entree
€ 6,- (zes euro). Het thema is dan “De
kunst van het vertellen en de
vertellingen”, waarbij wordt ingegaan
op de oorsprong en de overleveringen
van het vertellen en de invloed
daarvan op de literatuur.
De lezing wordt gegeven door de heer
Gabriel Inzaurralde, docent talen en
culturen van Latijns-Amerika aan de
Universiteit van Leiden.

