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CARNAVAL IN SPANJE

In de laatste dagen van het winterse weer overheerst humor, parodie en vrolijk in de straten van de
Spaanse steden en dorpen: Carnaval, een feest dat u niet mag missen. Zoals bijvoorbeeld op het eiland
Tenerife of in Cádiz (Andalusië), waar de carnavalsfeesten tot feesten van internationaal toeristisch
belang zijn verklaard.
Carnaval op Tenerife
Het Carnaval van Santa Cruz de Tenerife
wordt, na dat van Rio de Janeiro, als tweede
belangrijkste op de wereld beschouwd. Dat
wordt ieder jaar ook weer bewezen door
het aantal mensen, zowel Spanjaarden als
buitenlanders, die voor deze festiviteiten
afreizen naar het eiland.
Het thema voor 2011 is “El Padre
de las Murgas” (de vader van de
dweilorkesten). Het is een eerbetoon
aan Enrique González Bethencourt,
geboren in september 1924 in de wijk
El Toscal in Santa Cruz de Tenerife.
Hij was tijdens zijn leven onder
andere oprichter en dirigent van het
afilharmonisch orkest Ni Fú-Ni Fá.
Hij overleed op 13 mei 2010, op
85-jarige leeftijd.
De officiële data van het carnaval
in Santa Cruz de Tenerife zijn
van 2 tot 13 maart en er zijn
vele festiviteiten en activiteiten
zowel
binnen
als
buiten.
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CARNAVAL IN SPANJE (vervolg)
Wij geven hierna enkele van de belangrijkste:
woensdag 2 maart Gran Gala de Elección de la Reina del Carnaval 2011 Galaverkiezing van de Koningin van het Carnaval 2011
vrijdag 4 maart
Cabalgata Anunciadora del Carnaval 2011 - Openingsoptocht van het Carnaval 2011
zaterdag 5 maart El Carnavalito - Jeugdcarnaval
dinsdag 16 februari Coso” Apoteosis del Carnaval - Grote Carnavalsoptocht (16.00 uur)
woensdag 9 maart Entierro de la Sardina - “Begrafenis van het sardientje” (21.00 uur)
zondag 13 maart Gran Fin de Fiesta del Carnaval - Groot afsluitingsfeest van het Carnaval
Zowel op zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 maart zijn er kleine carnavalsoptochten
Voor meer informatie www.carnavaltenerife.es. U kunt ook alles over carnaval op Tenerife op uw
iPhone downloaden of volgen via Facebook.
Carnaval in Cádiz
Dit jaar vindt het Carnaval in Cádiz plaats vanaf
3 tot 13 maart. Het hele jaar daarvoor is iedereen
in de stad druk bezig geweest met de voorbereidingen. En op 3 maart komen de schitterende
kostuums uit de kast. Carnaval in Cádiz staat
alom bekend als één groot straatfeest en trekt ieder jaar weer duizenden mensen. Elf dagen, nonstop feest en plezier. Iedereen doet mee, jong en
oud.
Verschillende
carnavalsgroepen organiseren gastronomische activiteiten in
de open lucht waar zij hun
repertoire van humoristische
liederen ten gehore brengen
en waar u kunt proeven van
typische producten uit Cádiz.
De liederen zijn zoals gezegd
humoristisch maar wel met een
ingenieuze kritische ondertoon.
Om zo kritiek te geven op hetgeen in het afgelopen jaar in de
stad is gebeurd.
In het Falla Theater vindt ook
ieder jaar een wedstrijd plaats
waaraan meer dan 100 carnavalsgroepen deelnemen. Het is een fantastisch spektakel vol humor, muziek en kleur.

De Grote Finale is op de eerste vrijdag van Carnaval en duurt tot de volgende ochtend. En dan
barst het feest pas echt los.
Carnavalskleding is verplicht. Zeker als u naar de
grote parade Gran Cabalgata gaat kijken op zondag. Want tijdens deze kleurrijke parade wordt
het publiek een actief onderdeel van de parade.
Tijdens het laatste weekeinde van
Carnaval is er de komedie-parade Cabalgata del Humor, die
gaat door de straten van de oude
stad.
De “charangas ilegales” zijn een
ander karakteristiek onderdeel
van het Carnaval in Cádiz. Dit
zijn families, vriendengroepen
of collega’s die samenkomen
op het plein Plaza de las Flores
en daar hun muzikale repertoire vol humor laten horen.
En zo de competitie aangaan
met de officiële groepen.
Feesten in de open lucht,
vuurwerk, dansen op straat
en talrijke andere activiteiten zorgen dat
het carnavalsfeest in Cádiz geen moment stilstaat
en iedereen doorgaat tot in de kleine uurtjes.
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SPORT IN APRIL
U moet niet vreemd opkijken als u op het
eiland Tenerife in de maand april hardlopers
tegenkomt in de bergen. Zij nemen deel aan
de Tenerife Bluetrail. En de banen van de
tennisclub RCTB-1899 in Barcelona zijn in april
de plaats van handeling voor de Barcelona Open
Banc Sabadell – 59th Conde de Godó Trophy.
Tenerife Bluetrail
Tenerife Bluetrail is eigenlijk een combinatie
van atletiek en bergsport; oftewel een
hardloopwedstrijd in de bergen. Om deze tak
van sport te kunnen uitoefenen, moet men
in zeer goede lichamelijke conditie zijn. De
hardlooproutes kunnen namelijk meer dan
21 kilometer lang zijn en gaan voor het merendeel
over wegen die niet geasfalteerd zijn. Bij
voorkeur zijn het wandelroutes. Bovendien kan
het minimum niveauverschil 1.000 meter zijn.
De Tenerife Bluetrail vindt plaats op zaterdag
16 april en voert door de mooiste landschappen
van het eiland Tenerife, van noord tot zuid.

De wedstrijd is verdeeld in vier categorieën:
* Ultra Trail: de zwaarste categorie, die
met zijn 100 kilometer lengte ook nog een
niveauverschil van bijna 3.000 meter kent
vanaf zeeniveau. Deze route begint in Los
Cristianos en eindigt in La Orotava. In de Mont
Blanc wereldranglijst wordt aan deze route
3 punten toegekend.
* Trail: een route die iets langer is dan een
marathon, 48 kilometer. Een groot deel
hiervan (65%) gaat over wandelpaden.
Beginpunt is de haven van Los Cristianos
en eindpunt de Parador El Teide.
* Mediatrail: met een lengte van 27 kilometer
en slechts geringe hoogteverschillen. Deze
route begint in Ifonche en eindigt, net zoals
de Trail, bij de Parador El Teide.
* Trail Adaptada: de route is voor mensen met
motorische beperkingen en heeft een lengte
van 8 kilomter. Aan deze route is geen limiet
gesteld wat betreft de aankomsttijd.
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SPORT IN APRIL (vervolg)
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich
goed hebben voorbereid op een dergelijke
hardloopwedstrijd en zich op de dag van de
wedstrijd in een zeer goede lichamelijke conditie
bevinden.
Meer informatie over de routes, de eisen,
inschrijving, enz. vindt u op de website
www.tenerifebluetrail.com.
Tennistoernooi Barcelona Open Banc Sabadell
Van 18 tot 24 april 2011 is de Reial Club de
Tennis Barcelona-1899 de gastheer voor dit
ATP-tennistoernooi. Een toernooi dat ook op
de wereldtenniskalender staat.
Vorig jaar deden vele grote namen op
tennisgebied aan dit toernooi mee en was de
aandacht van de wereld gericht op de stad
Barcelona. Niet alleen op sportief gebied,
maar ook op cultureel en sociaal gebied.

Aan het toernooi in 2010 werd door de pers in
vijf continenten aandacht besteed.
Ook bij deze 2011-editie zullen weer de grote
tennissterren acte de présence geven. En
niemand twijfelt eraan dat de mogelijkheid
dat Rafael Nadal voor de zesde keer op
rij dit toernooi gaat winnen één van de
aantrekkingskrachten van het toernooi is.
De Reial Club de Tennis Barcelona-1899
was de plaats waar het eerste internationale
tennistoernooi in Spanje in 1903 plaatsvond.
In 1953 creëerde de RCTB-1899 de Conde
de Godó Trophy en door de jaren heen heeft
dit toernooi zich ontwikkeld tot één van
de belangrijkste evenementen op Europees
tennisgebied. Bij de spelers behoort het zelfs
tot de favoriete toernooien.
Meer informatie vindt u op de website
www.barcelonaopenbancsabadell.com.

Maart 2011

SPANJE IN DE PALM VAN UW HAND
Spanje in de palm van je hand,
oftewel iSpain voor de iPhone.
Spanje is het eerste land ter wereld
met een handboekje, in de ware
zin van het woord.

Maar ook een stadsgids
van 11 verschillende steden
in Spanje, t.w. Santiago de
Compostela, Bilbao, Salamanca, Zaragoza, Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla,
Córdoba, Granada en Palma
de Mallorca.
Van al deze steden is een complete reisgids beschikbaar met
informatie over kunst en cultuur, tips voor reizen met kinderen, sport, natuur, evenementenkalender, gastronomie, wijn,
nachtleven, winkelen, enz., enz.

U
bent
nooit
de
weg
meer
kwijt,
dankzij
een
GPS-applicatie die u precies vertelt waar u bent en welke zaken
en plaatsen voor u van belang of
interessant kunnen zijn.
Verlies dus geen tijd meer met
het zoeken naar de beste locaties om te eten, drinken,
ontspannen of voor het oplossen van eventuele problemen.
U heeft al deze informatie in
de palm van uw hand. Zoals een
vertaaloptie, weersvoorspelling, foto’s en nog
veel meer.

Alle informatie is in de Engelse
taal. Om deze gratis App op uw
iPhone te installeren heeft u iTunes
nodig.
Meer informatie over iSpain voor
de iPhone vindt u op de website van ons hoofdkantoor www.spain.info.

FALLAS DE SAN JOSÉ LUIDEN HET VOORJAAR IN

Iedere maand zijn er vele feesten in Spanje. Zo
ook weer in de maand maart. Elke Spanjaard
viert het feest in zijn dorp of streek uitbundig
mee en ook menig toerist houdt voor zo’n feest
een paar dagen vrij. Van de festiviteiten Fallas
de San José in Valencia wordt ook wel gezegd
dat zij het voorjaar inluiden – en dat is dan niet
alleen vanwege de officiële datum van dit feest,
namelijk 19 maart.
De Fallas de San José is hét feest in Valencia
dat ieder jaar in de week voorafgaand aan de
19e maart gehouden wordt.

Oorspronkelijk waren deze “Fallas” (in
de provincie Valencia het woord voor
‘brandstapels’) het feest van de Valenciaanse
timmerlieden.
Ter ere van hun Santo Patrón, beschermheilige,
verbrandden zij ter afsluiting van het werkjaar
alle overtollige onbruikbare materialen.
Deze grote brandstapels veranderden met de
jaren in zogenaamde “Ninots”, levensgrote
satirische poppen van papiermaché, bedoeld
om de buurprovincies belachelijk te maken.
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FALLAS DE SAN JOSÉ LUIDEN HET VOORJAAR IN (vervolg)
Elk jaar werden deze poppen fraaier uitgedost
en tegenwoordig is men al weken van te
voren in de weer om van deze poppen echte
kunstwerken te maken.
Tijdens de feestweek gaat het er vrolijk aan
toe in Valencia. Vanaf de Serranos-toren
spreken de “Fallera Mayor” (de koningin van
de Fallas) en de burgemeester, omringd door
herauten, de “Crida” uit: een uitnodiging aan
iedereen om toch vooral dit feest bij te wonen.
De “Cabalgata del Ninot” is een vrolijk
nachtelijk defilé van praalwagens met daarop
de poppen.

Folklore uit de hele provincie kunt u zien
tijdens de “Cabalgata del Reina”: een
bloemenhulde aan de beschermheilige van
de stad Valencia, aangeboden door de Fallaskoninginnen.
Maar het hoogtepunt van alles is de Nit del Foc:
de nacht van het vuur (op 19 maart), wanneer
alle poppen op de brandstapels gegooid
worden en het uur van de “Cremá” aanbreekt,
het moment waarop de Ninots brand gestoken
worden. Niet alle Ninots worden verbrandt.
Het publiek mag er eentje kiezen en die wordt
dan van het vuur gered om deel uit te gaan
maken van de collectie van het Museo Fallero.
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TOERISTISCHE BUS MADRID RIJDT WEER

De toeristische bus Bus Turístico in Madrid rijdt
weer sinds 31 januari jl. Aangezien het contract
voor deze toeristische bus was verlopen en er nog
geen nieuwe aanbesteding bekend was, reed de
toeristische bus enige tijd niet. Echter dit was
zeer tegen de zin van de gemeente Madrid en
daarom heeft men een tijdelijke oplossing bedacht totdat bekend is aan welke maatschappij
de nieuwe aanbesteding toegekend zal worden.
Twee routes
De exploitatie van de Bus Turístico is daarom
tijdelijk in handen van het gemeentelijk vervoersbedrijf van Madrid EMT. De twee routes die voorheen ook gereden werden, zijn ook
nu weer operatief: route 1 Madrid Histórica
(historisch Madrid) en route 2 Madrid Moderno
(modern Madrid). Beide routes hebben als vertrekpunt het plein Plaza Cánovas del Castillo
(Neptuno).
Route 1 vertrekt om precies te zijn vanuit de
straat Calle Felipe IV (tegenover de zij-ingang
van het Prado Museum) en route 2 vanaf de
hoek Paseo del Prado / Plaza Cánovas del Castillo (naast de tuinen van het Ritz Hotel).

Route 1 – de historische route – rijdt o.a. door
de straten Felipe IV, Alfonso XII, Alcalá,
Velázquez en Gran Vía.
Toeristen die gebruik maken van deze route
kunnen bijvoorbeeld het Prado Museum bezoeken, het Casón del Buen Retiro, het Retiropark en het koninklijk paleis.
Route 2 – de moderne route – biedt naast enkele van de bezienswaardigheden van route 1
ook de gelegenheid om andere musea te bezoeken, zoals het Museo de Escultura al Aire
Libre (openlucht museum voor beeldhouwkunst), het archeologisch museum (Museo
Arqueológico) en het museum voor natuur-wetenschappen (Museo de Ciencias Naturales).
Ook kan men het AZCA-complex bezoeken,
het Santiago Bernabéu-stadion en de winkelcentra Serrano en Puerta de Alcalá.
Tarieven
U kunt kiezen uit een kaartje voor de Bus
Turístico voor één dag of twee dagen.
Het kaartje voor één dag kost € 17,50 voor
volwassenen en € 9,00 voor kinderen tussen
6 en 16 jaar en voor 65-plussers.
De prijs voor een 2-daags kaartje is respectievelijk € 22,00 en € 11,50.
Kinderen onder de 6 jaar rijden gratis mee.
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TOERISTISCHE BUS MADRID
RIJDT WEER (vervolg)

Kaartjes zijn te koop in de bus, bij het verkooppunt in de straat Calle Felipe IV en nog enkele
andere verkooppunten in de stad.
U kunt met het kaartje zo vaak u wilt in- en uitstappen in de bus van beide routes gedurende de
geldigheidsduur van het kaartje.
Frequentie
De Bus Turístico rijdt alle dagen van de week
tussen 10.00 en 19.00 uur met een frequentie van
iedere 20 minuten.
Meer informatie vindt u op de website
www.esmadrid.com.

“SNEEUW” IN DE JERTE-VALLEI
Op slechts 2 uur rijden van Madrid ligt in de Sierra de Gredos de vallei Valle del Jerte, in de regio
Extremadura. In de maand maart lijkt het wel
alsof hier een flinke sneeuwbui is gevallen. Maar
schijn bedriegt. Het is geen sneeuw, maar de bloesem van kersenbomen.
De Valle del Jerte ligt in het noordoosten van
deze regio en grenst in het noorden aan de provincies Avila en Salamanca en in het zuiden aan
de stad Plasencia. In de laatste twee weken van
maart en de eerste week van april, aan het begin
van het voorjaar, staan hier duizenden kersenbomen in bloei die de hele vallei met een wit kleed
bedekken. Vanzelfsprekend afhankelijk van de
weersomstandigheden. Want in feite staan de
kersenbomen maar gedurende zo’n 10 dagen in
bloei. Het is een waar spektakel en zeer de moeite
waard om te zien.
Het feest Fiesta del Cerezo en Flor del Valle del
Jerte is tot Feest van Regional Toeristisch Belang
verklaard.
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Gedurende de 2 weken dat de kersenbomen in
bloei staaan, vinden er in de hele Valle del Jerte
in alle dorpen allerlei festiviteiten en activiteiten
plaats.
Tijdens deze festiviteiten en activiteiten krijgt u
een goed beeld van de cultuur, gastronomie, tradities en leefgewoontes in deze Valle. Zo zijn er
tentoonstellingen, handwerk-exposities en proeverijen; al dan niet apart georganiseerd of te zien
op één van de vele markten.
De officiële opening van het Fiesta del Cerezo en
Flor del Valle del Jerte vindt plaats op 25 maart in
de plaats Piornal. De sluiting zal zijn in Cabezuela
del Valle.
De beste manier om de kersenbomen en hun
bloesem te zien, is door een route te rijden door
de Valle.

BLOGS OP HYVES-PAGINA
SPAANS VERKEERSBUREAU
Alle journalisten die in Spanje zijn
geweest, nodigen wij van harte uit om een
blog te plaatsen op onze Hyves-pagina
http://spaansverkeersbureau.hyves.nl. In dit
blog kunnen de journalisten hun ervaringen
vertellen. Het is de bedoeling dat de lezers van
het blog dan rechtstreeks naar de journalist
reageren.
In de afgelopen maand februari zijn o.a.
schrijver en columnist en culinair fotograaf Jan
Bartelsman naar San Sebastian geweest voor
het tijdschrift JenT Magazine. Binnenkort
kunt u een korte impressie van hun ervaringen
lezen op onze Hyves-pagina (onder het kopje
Blog.
Wij hopen dat net als zij ook andere journalisten
in de toekomst van deze mogelijkheid gebruik
zullen maken. Zo kunnen zij hun ervaringen
die wellicht niet in het uiteindelijke artikel
komen staan, bij een breder publiek kenbaar
maken en kan het publiek hierop reageren.

U kunt kiezen voor de route: Valdastillas, Piornal,
Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, El Torno
en Rebollor. Of langs de Jerte-rivier rijden en de
N-110 volgen: Navaconcejo, Cabezuela del Valle,
Jerte, Tornavacas en Puerto de Tornavacas.
Het plukken van de kersen begint dan ongeveer
begin mei en eindigt eind juli. De tweede helft
van mei en de hele maand juni zijn de beste tijd
om de kersenbomen en hun vruchten te zien.
Op de website van het VVV-kantoor van de
Valle del Jerte, www.turismovalledeljerte.com,
kunt u meer informatie over de vallei en de
kersenbomen vinden. Ook zal hier binnenkort
het programma met de festiviteiten van de kersenbloesem 2011 staan. De informatie is echter op dit moment helaas alleen in het Spaans
beschikbaar.

HET ACTUELE WEER IN SPANJE
Sinds kort ziet u onderaan de startpagina van
onze website een stralende zon en de woorden
“Het Weer”. Als u op deze zon klikt dan
verschijnt er een landkaart van Spanje met het
actuele weer van dat moment.
Onder deze landkaart staat een groot aantal
plaatsnamen en in één oogopslag kunt u door
middel van een symbool zien wat voor weer het
in die plaats is.
Ook wordt er ook nog enige aanvullende
weersinformatie gegeven, nl.:
- maximum en minimum temperatuur
- windrichting en -snelheid
- regenkans in percentage
Dus vertrekt u (binnenkort) naar Spanje bezoek
dan zeker even onze website, zodat u weet of u
de parasol of de paraplu mee moet nemen.
En natuurlijk kunt u eenmaal in Spanje op deze
manier ook steeds op de hoogte blijven van het
actuele weer; u moet dan wel beschikken over
een computer.
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HOTELNIEUWTJES
• Crowne Plaza Madrid Airport
C/Lola Flores, 1
Acc. Av. Aragón, 402
28022 Madrid
Tel. +34 91 206 34 10
Fax +34 91 206 34 11
recepcion@crowneplazamadrid.com
www.crowneplaza.com
Dit nieuwe hotel behoort tot de groep InterContinental en ligt op 5 minuten afstand van
het beurscomplex Ifema en op 9 minuten van
het vliegveld Madrid-Barajas. Het hotel heeft
125 kamers.
• Meliá Valencia Palacio de Congresos
Avenida Cortes Valencianas, 52
46015 Valencia
Tel. +34 96 303 00 00
Fax + 34 96 303 00 01
melia.valencia.congresos@solmelia.com
www.solmelia.com

• Hotel Bagués Barcelona*****
La Rambla, 105
08001 Barcelona
Tel. +34 93 366 88 00
Fax +34 93 341 49 99
bagues@derbyhotels.com
www.derbyhotels.com/Bagues-Hotel-Barcelona
Dit vijfsterren hotel ligt in aan de beroemde
La Rambla, in het hart van de gotische wijk.
Middenin het culturele en winkelgebied
van Barcelona, vlakbij diverse bezienswaardigheden zoals de kathedraal en de Boqueríamarkt. Het hotel heeft 31 luxe kamers, bijna
allemaal met uitzicht op La Rambla.

Dit hotel bevindt zich in het voormalige hotel
Hilton Valencia, dat vorig jaar juni zijn deuren moest sluiten vanwege financiële problemen. Dit “nieuwe” moderne hotel met 304
kamers bevindt zich in de hoogste toren van
de stad Valencia.
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TENTOONSTELLINGEN
Barcelona
MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya
www.mnac.cat
La moneda falsa. De la Antigüedad al Euro
11 juni 2010 - 1 mei 2011
El esplendor del románico
10 februari - 15 mei 2011
Realismo(s). La huella de Courbet
8 april - 10 juli 2011
Museo Picasso
http://www.museupicasso.bcn.cat
Picasso. Viñetas en el frente
17 maart - 29 mei 2011
Sala Esteva. La Exposición Picasso, 1936
17 maart - 29 mei 2011
Devorar París. Picasso 1900-1907
1 juli - 16 oktober 2011
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona
www.cccb.org
Desaparecidos
2 februari - 1 mei 2011
Fundación Joán Miró
www.fundaciomiro-bcn.org
Sonar
18 februari – 25 april 2011
CaixaForum Barcelona
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/
caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_es.html

Construir la Revolución. Arte y Arquitectura
en Rusia, 1915-1935
4 februari - 17 april 2011
Bilbao
Museo Guggenheim
www.guggenheim-bilbao.es
Haunted: Fotografía/Vídeo/Performance
contemporáneos
6 november 2010 - 13 maart 2011

Selecciones de la Colección del Museo
Guggenheim Bilbao
16 februari - 13 maart 2011
Caos y Clasicismo: Arte en Francia, Italia,
Alemania y España, 1918-1036
22 februari - 15 mei 2011
El intervalo luminoso
12 april - 11 september 2011
Aprendiendo a través del arte 2011
14 juni - 28 augustus 2011
Abstracción pictórica, 1949-1969: Selecciones
de las Colecciones Guggenheim
14 juni 2011 - 8 januari 2012
Selecciones de la Colección del Museo
Guggenheim Bilbao II
4 oktober 2011 - 7 oktober 2012
Museo de Bellas Artes
www.museobilbao.com
Arellano. Bodegón con flores
11 januari - 3 april 2011
Hay más en ti. Imágenes de la mujer en la
Edad Media (siglos XIII-XV)
7 februari - 15 mei 2011
Madrid
Museo del Prado
www.museodelprado.es
Chardin (1699-1779)
1 maart - 28 mei 2011
El joven Ribera
5 april - 31 juli 2011
Imágenes en papel
12 april - 31 juli 2011
No solo Goya
5 mei - 31 juli 2011
Museo Thyssen-Bornemisza
www.museothyssen.org
Jean–Léon Gérôme (1824-1904)
1 maart - 22 mei 2011
Heroínas
8 maart - 5 juni 2011
Antonio López
28 juni - 25 september 2011
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.es
Jean-Luc Mylayne. Trazos del cielo en manos
del tiempo
19 november 2010 - 4 april 2011
Miroslaw Balka. ctrl
26 november 2010 - 25 april 2011
Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
26 november 2010 - 28 maart 2011
Roberto Jacoby, el deseo nace del derrumbe.
25 februari - 30 mei 2011

Centro de Arte Contemporáneo
www.cacmalaga.org
Julião Sarmento 2000-2010
10 december 2010 - 6 maart 2011
Fernando Sánchez Castillo.
Método del Discurso
4 februari - 3 april 2011
José Medina Galeote
11 februari - 3 april 2011

Málaga

Museum Es Baluard
www.esbaluard.org
Extimacy. Art, Intimacy and Technology
29 januari - 1 mei 2011

Museo Picasso
www.museopicassomalaga.org
Kippenberger miró a Picasso
22 februari - 29 mei 2011
Picasso crea. A través de la cámara de
David Douglas Duncas
20 juni - 25 september 2011
Alberto Giacometti. Retrospectiva
17 oktober 2011 - 5 februari 2012
Bronvermelding foto’s
Carnaval in Spanje
- Carnaval op Tenerife – foto beschikbaar
gesteld door Turismo de Tenerife
- Poster van het Carnaval in Cádiz – foto van
website www.carnavaldecadiz.com
Sport in april
Tenerife Bluetrail
- Tenerife Bluetrail - Foto: J. Diego Amador –
foto van website www.tenerifebluetrailcom
Barcelona Open Banc Sabadell – 59th Conde
de Godó Trophy
- Foto gemaakt tijdens de officiële presentatie
van het toernooi – foto van website
www.barcelonaopenbancsabadell.com

Palma de Mallorca

Spanje in de palm van uw hand
- Foto
samengesteld
door
Verkeersbureau

Spaans

Fallas de San José luiden het voorjaar in
- Een voorbeeld van een “Ninots” –
foto beschikbaar gesteld door Agencia
Valenciana del Turismo
Toeristische bus Madrid rijdt weer
- Fotocollage door Spaans Verkeersbureau
“Sneeuw” in de Jerte-Vallei
- Foto
beschikbaar
gesteld
TurExtremadura

door

Hotelnieuwtjes
- Meliá Valencia Palacio de Congresos – foto
via website www.solmelia.com

De inhoud van deze nieuwsbrief en voorgaande edities kunt u ook vinden op onze website www.spain.info/nl onder het kopje
“Nieuws”. De informatie vermeld in deze nieuwsbrief hebben wij van diverse bronnen ontvangen.
Het Spaans Verkeersbureau kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden of tussentijdse
veranderingen van welke aard dan ook.

Maart 2011

