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Nadat we vele maanden niet bij elkaar konden
komen zijn we blij dat we voorzichtig weer van
start kunnen gaan. Wel met een beperkt aantal
bezoekers en volgens speciale spelregels in
verband met corona en in overleg met HEVO,
waar we te gast zijn. We nodigen u van harte uit
voor een presentatie op vrijdag 18 september
door Francisco Manuel Freyre Hechavarría over

El origen del bolero y su impacto
en la sociedad latinoamericana
El Bolero es un género musical y bailable que se
originó en Cuba. Se reconoce que el primer
bolero fue compuesto por José (Pepe) Sánchez.
El compuso en 1883 el bolero Tristezas. Desde
Cuba el bolero se extiende en tiempo récord por
México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y
otros países latinoamericanos.
Bolero es emoción, pasión y fuego contenido,
pero a la vez es temperamental. El bolero lleva
en su fuero interno el dolor y la tristeza pero
también la alegría del hombre que se crece ante
sí mismo para vencer sus dificultades y
continuar luchando por la vida.
Francisco Manuel Freyre Hechavarría is
geboren in Havana, Cuba. Hij voelde zich al jong
aangetrokken tot de kunst, maar uiteindelijk
werd hij ingenieur. Poëzie en fotografie bleven
belangrijke elementen in zijn leven. Hij woont al
vele jaren in Nederland, is werkzaam bij de
stadsontwikkeling in Rotterdam, produceerde
talloze bolerofestivals en is op verschillende
sociaal-culturele gebieden actief, zoals in de
Vereniging voor Cubanen in Nederland.
Zoals altijd is de voertaal Spaans en vindt de
bijeenkomst plaats in gebouw ‘De Ontmoeting’,
Tulpstraat 2, Rosmalen. Aanvang 20 uur.
________________________________________

Meer nieuws vindt u op onze website en facebookpagina:
www.elboscodenbosch.nl
www.facebook.com/elboscodenbosch
Indien u geen berichten meer wilt ontvangen van El Bosco
kunt u ons dat laten weten op elboscodenbosch@gmail.com

De nieuwe werkwijze is als volgt:
* Aanmelding vindt plaats uiterlijk
zaterdag 12 september, met opgave van
naam en telefoonnummer van alle
aangemelde personen, via het mailadres
elboscodenbosch@gmail.com. Wanneer u
met meerdere personen uit hetzelfde
huishouden komt, vermeld dit dan ook,
zodat u bij elkaar kunt zitten. Vermeld ook
per persoon welke consumptie (à 2 euro) u
in de pauze wilt gebruiken.
* Wij laten u weten of u tot het beperkte
aantal toegestane bezoekers (30) behoort.
Zijn er meer belangstellenden, dan komt u
op de reservelijst te staan.
* De mensen die kunnen komen vernemen
in de bevestigingsmail hoe ze de entree en
de kosten van de consumptie(s) kunnen
overmaken om hun aanmelding definitief te
maken.
* We werken met vaste zitplaatsen op 1,5 m
afstand. Het is daarom niet de bedoeling dat
er stoelen verplaatst worden. U kiest een
plaats en houdt die de hele avond aan.
Gegroepeerde stoelen zijn alleen bestemd
voor mensen uit hetzelfde huishouden.
* Er is geen garderobe: jas, sjaal, tas, etc.
neemt u mee naar binnen en kunt u bij uw
stoel houden.
* Er vindt geen gezondheidscheck plaats,
we gaan ervan uit dat mensen met
gezondheidsklachten niet komen.
* Bij binnenkomst is gel aanwezig voor het
desinfecteren van de handen.
* Voor een optimale ventilatie zullen er
deuren of ramen naar buiten open blijven,
zodat het misschien fris is.
Een hele lijst, maar deze spelregels zijn
helaas nodig om alles in goede en veilige
banen te leiden.
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Programa El Bosco, temporada 2020-2021
(con reserva)
30-10-2020 Goya, un pintor genial
Maite Otaegui

