Vier Dag E op het Cervantes Instituut in Brussel

Dag E is het feest van allen die Spaans spreken.
Meer dan 500 miljoen mensen ter wereld spreken Spaans. Op 22 juni zullen
alle centra van het Cervantes Instituut in Brussel hun deuren openen om dit
feest met u te delen. Met een programma dat loopt van 11u30 tot 18u00,
wordt het Cervantes Instituut wederom een culturele en linguïstiek
ontmoetingsplaats om het Spaans te vieren.
Het Cervantes Instituut van Brussel presenteert u zowel kleine als grote
activiteiten, met name lezingen, muziek, wedstrijden, workshops voor
kinderen, kinderopvang, spelletjes, gastronomie, een mini-cursus taal en
toeristische en culturele informatiestanden over Spanje en haar regio’s,
alsook over Latijns-Amerika: een ideale gelegenheid om veel plezier te
beleven in het Spaans.
ACTIVITEITEN VAN HET CERVANTES INSTITUUT:
De impact van een scène: cinema voor het leven
Er zullen scènes van films uit alle eeuwen en genres worden
geprojecteerd, die werden uitgekozen door Ambassadeurs en culturele
raadgevers van Spaanstalige landen en door hen zullen worden
becommentarieerd. Vanaf 12u00 zullen de Latijns-Amerikaanse
Ambassadeurs het Cervantes Instituut in Brussel bezoeken om scènes
uit films in het Spaans nader toe te lichten om zo hun kijk op de wereld
aan te tonen.
rpm: de poëzie van de talen

Lezingen in verschillende talen van gedichten van Frederico García
Lorca, die worden voorgelezen door leden en vrienden van het Collectief
van Dichters van Brussel: Layla Nabulsi, Kader Sevinç, Luísa Antolín,
Jose Miguel Arranz, Bart Vonk, Frank de Crits, Ramón Neto, Serge
Meurant, Jorge Mesquita, José Pego y Xavier Queipo. Voorgedragen in
het Spaans, Galicisch, Frans, Nederlands, Engels, Turks en Portugees.
Verhalenwedstrijd
Dit jaar werden Don Quichotte en Sancho onder de loep genomen door
zeer vindingrijke schrijvende studenten van het Cervantes Instituut…En
op Dag E zullen de winnaars van de Verhalenwedstrijd, georganiseerd
voor onze gevorderde studenten van de taalcursussen, worden
aangekondigd. We veronderstellen dat de ‘gebrekkige van Lepanto’ hen
inspiratie heeft gegeven. Kom het zelf checken en wandel nadien door
een echte boekenmarkt!
Memory
Test je geheugen van het Spaans! Neem deel aan ‘Memory Digital’ dat
we organiseren in zaal 4 en bewijs dat je het geheugen hebt van een
olifant.
Albert Vila Quartet in concert
Albert Vila, opgeleid in Barcelona, Amsterdam en New York, is een van
de meest opmerkelijke jazz gitaristen van zijn generatie. Hi j is winnaar
van verschillende belangrijke jazz prijzen zoals de eerste prijs op de
‘Nederlandse Jazz Wedstrijd’ in de Benelux en in 2012 heeft hij
eveneens de eerste prijs voor compositie gewonnen op ‘Jazz Hoeilaart’.
Door het Muziekfeest en Dag E te combineren, zal Albert Vila naar het
Cervantes Instituut in Brussel komen begeleid door een luxe kwartet
bestaande uit Hugo Antunes op de contrabas; Toon Vandionant op de
drum en Nicola Andriolo aan de piano. Een unieke gelegenheid om zeer
persoonlijke versies te beluisteren van een aantal zeer bekende jazz
stukken!
Voor meer informatie: http://bruselas.cervantes.es/nl/default.shtm

