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ZOMERFESTIVALS VOOR JONGEREN
Zomer in Spanje; dat betekent zonnige dagen en lange, zwoele avonden. Opties te over om de dag
- en avond - door te komen, waarbij u zeker eens kunt denken aan één van vele festivals die er in de
zomermaanden plaatsvinden.
Er zijn diverse festivals die ieder jaar in de zomer gehouden worden. Maar dan denkt men toch aan
de “klassieke”, zoals het muziek- en dansfestival in Granada, het Grec Festival in Barcelona en het
jazzfestival in San Sebastián.
Maar er zijn er veel meer en dan met name de dancefestivals voor jongeren. Ondanks de crisis is er niet
gekort in de budgetten en doen vele bekende internationale artiesten hieraan mee.
Het “festival-seizoen” voor de jongeren begint al
eind mei en wel met Primavera Sound 2011 dat
van 26 t/m 28 mei gehouden wordt in Barcelona.
Dit festival heeft door de jaren heen de bezoekers
de kans geboden om niet alleen bekende artiesten
van welke stijl of genre dan ook te zien, maar ook
nieuwe veelbelovende bands. En dan op het gebied
van pop, rock, electro en dance. De organisatoren
verwachten zelfs een kleine toename van het aantal
bezoekers en hopen de 30.000 bezoekers per dag
van 2010 te overtreffen. Op het programma staan
vele artiesten van over de hele wereld.
En daarna staat er weer een andere dancefestival
in Barcelona op het programma en wel Sónar.
Dit International Festival of Advanced Music and
Multimedia Art vindt niet alleen in Barcelona
plaats (16-18 juni), maar ook in La Coruna
(17-18 juni). In beide plaatsen een groot
dancefestival met de nadruk op elektronische
muziek: techno, house, electro, hiphop, enz.
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ZOMERFESTIVALS VOOR JONGEREN

En de dancefestivals stoppen niet, want in juli is Benicàssim (in de provincie Castellón) “the place to
be” voor het festival FIB Benicàssim. Tussen 14 en 17 juli vindt hier dit grote dancefestival plaats met
de muziekstijlen dubstep, electro, house, minimal, techhouse en triphop.
Voor het tweede jaar is de Ier Vince Power directeur en regisseur van FIB Benicàssim. En het is hem
gelukt om grote artiesten te contracteren, zoals Arcade Fire, Primal Scream, Arctic Monkeys, The
Strokes en Portishead.
“Het is niet zoals naar de supermarkt gaan”, legt hij uit. “Wanneer je begint met de organisatie heb je
verschillende wensen en helaas kunnen niet alle beantwoord worden. Maar dit jaar is veel ervan toch
gelukt.”
Liefhebbers van indie rock muziek moeten
tussen 21 en 23 juli in Benidorm zijn bij het
festival Low Cost.

2 Many DJs

En dan volgt er op 23 juli nog het dancefestival
in de openlucht “Monegros” in de plaats
Fraga (provincie Huesca). Een festival in
de “Monegros-woestijn” met artiesten zoals
Pendulum, 2Manydjs en The Bloody Beetroots
Death Crew.
En de serie wordt afgesloten met het Europees festival voor reggae muziek RototomSunplash in
Benicàssim, dat ruim een week duurt ( 18-27 augustus).
Hieronder zetten wij alle jongerenfestivals nog eens op een rijtje, compleet met data en websites.
Primavera Sound 2011, Barcelona
26-28 mei
http://www.primaverasound.com

Low Cost, Benidorm
21-23 juli
http://www.festivallowcost.com

Sónar
Barcelona, 16-18 juni
http://2010.sonar.es/en/
La Coruña, 17-18 juni
http://galicia.sonar.es/en/

Monegros, Fraga (Huesca)
23 juli
http://www.monegrosfestival.com/2011

FIB Benicàssim, Benicàssim (Castellón)
14-17 juli
http://fiberfib.com/es

Rototom Sunsplash, Benicàssim
18-27 augustus
http://www.rototomsunsplash.com/es
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FESTIVALS VOOR JONG & OUD
Voor wie dit jaar met het hele gezin op vakantie
naar Spanje gaat zijn er ook zeker vele leuke
festival te bezoeken. Hierbij moet men denken
aan festivals met meerdere culturele aspecten,
zoals theater, dans en muziek.
Een begrip, niet alleen in Barcelona maar ook
daarbuiten, is het Grec Festival. Een jaarlijks
terugkerend festival met theater, dans, muziek,
circus en podiumkunsten. Het festival duurt
ruim 1½ maand.
El Grec Festival, Barcelona
13 juni - 2 augustus 2011
http://grec.bcn.cat/es
En ook Madrid kent een jaarlijks terugkerend
zomerfestival, het festival Veranos de la Villa
(juli-augustus). Vorig jaar was de 25ste editie van
dit festival, dat zowel in de theaters als buiten
op straat plaatsvindt. En er is genoeg te kiezen:
dans, flamenco, rock, pop, soul, R&B, gospel,
jazz, folk en reggae.
Veranos de la Villa, Madrid
juli - augustus
http://veranosdelavilla.esmadrid.com
Iets heel nieuws is het Starmus Festival op
Tenerife en La Palma. Het eerste festival dat
de multi-disciplines van de astronomie en de
ruimtewetenschappen verbindt met de kunst en
muziek. Sonic Universe Tangerine Dream is een
onderdeel van dit festival en hier zal Brian May,
muzikant en astronoom, een gastoptreden geven.
Starmus Festival, Tenerife & La Palma
20 - 25 juni
http://www.starmus.com

En zoals gezegd moeten we zeker het alom
bekend Festival Internacional de Música y
Danza de Granada in Granada niet vergeten.
Het vindt dit jaar al weer voor de 60ste keer plaats.
Het Alhambra, de tuinen van El Generalife,
verschillende kloosters en de kathedraal
vormen gedurende bijna 3 weken het podium
voor Spaanse gitaarmuziek, flamencomuziek,
maar ook jazz.
60 Festival Internacional de Música y
Danza de Granada, Granada
24 juni - 12 juli 2011
http://www.granadafestival.org/2011/
En we blijven in ZuidSpanje, want in de stad
Córdoba kunt u in de
zomer twee maanden lang
genieten van Spaanse
zomeravonden met o.a.
flamenco, theater, dans
en films.
Noches de Embrujo,
Córdoba
juli-augustus
http://www.festivalsantander.com
En wat te denken van
het Festival Internacional de Santander in
Santander. Samen met dat van Granada, het
oudste festival in Spanje en daarbij ook nog
het langste: meer dan 30 dagen vol van muziek,
dans, theater, recitals, enz.
Festival Internacional de Santander, Santander
augustus
http://www.turismodecordoba.org/
noches-de-embrujo-cordoba.cfm
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VOOR LIEFHEBBERS VAN JAZZ & THEATER
Festivals in Spanje: in alle delen van het land,
met allerlei thema’s. En dan denken wij ook
zeker aan de festivals op het gebied van jazz en
klassiek theater. Een zeer specifieke doelgroep,
maar in feite is natuurlijk iedereen welkom.
En voor jazz moet u in de maand juli in NoordSpanje zijn, want dan staan de volgende twee
jazz-festivals op het programma:
35 Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, Vitoria
10 - 16 juli 2011
http://www.jazzvitoria.com

Verder willen we ook graag twee festivals op
het gebied van klassiek theater bij u onder de
aandacht brengen en dat zijn:
34 Festival Internacional de Teatro Clásico,
Almagro
Internationaal festival voor klassiek theater
met nationale en internationale theatergezelschappen.
1 - 24 juli
http://www.festivaldealmagro.com
57 Festival de Teatro Clásico, Mérida
Festival dat plaatsvindt op historistische locaties
in Mérida, zoals het Romeins amfitheater, het
Romeins theater en het Alcazaba.
7 juli - 28 augustus
http://www.festivaldemerida.es
Met deze vier festivals willen wij zeker niet
zeggen dat de lijst compleet is, maar wij wilden
deze toch even met name bij u onder de aandacht
brengen.

46 Heineken Jazzaldia, San Sebastián
21 - 25 juli 2011
http://www.heinekenjazzaldia.com
Beide festivals zijn al jaren een begrip.
En daarbij komt nog dat het jazzfestival van San
Sebastián tot de oudste en meest gerespecteerde
jazzfestivals van Europa behoort.
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ZOMERFEESTEN OM NIET TE MISSEN
En naast de festivals zijn er ook vele feesten in
de steden en dorpen van Spanje. Houdt u van
geschiedenis dan zijn de feesten van de moren
en christenen echt iets voor u.

Voor een overzicht van de data en plaatsen
(onder voorbehoud) in de provincies Alicante
en Valencia waar het feest van de “Moros
y Cristianos” dit jaar gehouden zal worden,
verwijzen wij u naar de feestlijst van ons Bureau.

En wilt u met tomaten gooien, dan...
Feesten van de “Moros y Cristianos”

“Fiesta de la Tomatina”, Buñol

Het feest van de “Moros y Cristianos” wordt
ieder jaar gevierd ter ere van Sant Jordi en voert
terug naar de periode ten tijde van Willem I
“De Veroveraar”.

“La Tomatina” (tomatengevecht) is een waar
gevecht met tomaten tussen de inwoners van
Buñol en inwoners van omliggende plaatsen (in
feite kan iedere ‘vreemdeling’ deel nemen in de
strijd tegen de inwoners van Buñol).

Tijdens het feest wordt, door middel van
openluchtspelen en defilés, de ‘Reconquista’
herdacht; de overwinning van de Christenen
op de Moorse troepen van Al-Azraq. Sommige
personen menen echter dat de oorsprong
van de festiviteiten nog terug gaat naar veel
vroegere tijden, toen de Christenen de Moren
ervan beschuldigden samen te werken met
de Algerijnse piraten. Bovendien komt daar
nog bij dat in de eeuwen onmiddellijk na de
‘Reconquista’ de vijandigheden tussen de Moren
en Christenen zo hevig waren, dat het nodig was
jaar na jaar de herovering op de Moren op een
dergelijke rituele manier te herleven.

Wat begon als een vorm van baldadigheid aan
het begin van de jaren ’40 is sinds 1945 een
vastgesteld begrip. Sindsdien gebruikt men
ieder jaar als projectielen meer dan 50 ton rijpe
tomaten.
Men drinkt, zingt en danst en vermaakt
zich uitstekend, zich letterlijk badend in de
tomatensap.
Gewoonlijk wordt dit feest op de laatste
woensdag van de maand augustus gevierd en in
2011 zal dit dus op woensdag 31 augustus zijn.

Alhoewel de naamdag van Sant Jordi op 23 april
valt, viert men alleen nog in het plaatsje Alcoy het
feest van de “Moros y Cristianos” ook werkelijk
omstreeks deze datum. In andere plaatsen in de
provincies Alicante en Valencia, wordt het feest
tijdens de zomer- (en herfst-) maanden gevierd.
Tijdens de festiviteiten worden de historische
dramatische gebeurtenissen op een min of meer
carnavaleske manier uitgebeeld. Het is een waar
schouwspel van vuurwerk, kruitdampen, vrolijke
muziek en zeer kleurrijk verklede mensen.
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NIEUWE TERMINAL VLIEGVELD ALICANTE
Passagiers die naar en van Alicante vliegen,
maken sinds eind maart gebruik van de nieuwe
terminal op het vliegveld El Altet. Deze
nieuwe terminal vervangt de twee oude en men
verwacht dat de capaciteit hiermee verdubbeld
zal worden.
De nieuwe terminal, die op 24 maart jl. in
gebruik werd genomen, heeft een oppervlakte
van 333.500 vierkante meter; zes keer groter
dan de oude Terminals 1 en 2 samen.
Er zijn 98 incheck-desks (in vergelijking tot
53 in de twee oude terminals), 26 boarding
gates (voorheen 16) en 16 bagage-banden.
En tijdens het wachten kunnen de passagiers
kiezen uit 20 winkels en 16 eet- en
drinkgelegenheden.

Op technologisch gebied is het interessant
om te weten dat de nieuwe terminal een
“Automatic System for Luggage Management”
heeft.
Dit systeem heeft een capaciteit van 7.880 stuks
bagage per uur en maakt gebruik van een chip
met radiofrequentie om de bagage te volgen
en zo het aantal verloren stuks bagage zo veel
mogelijk te beperken.
De nieuwe terminal maakt deel uit van een
uitbreidingsproject, voor een bedrag van
€ 628 miljoen, voor het El Altet vliegveld.
In dit project is ook een nieuwe parkeergarage
van 6 verdiepingen voorzien, de verbetering
van de toegankelijkheid over de weg en een
energiestation om het vliegveld van elektriciteit
te voorzien.
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WANDELEN OP MALLORCA
Bij velen niet bekend, maar het eiland Mallorca
biedt diverse mogelijkheden om te wandelen.
Op deze manier leert u het eiland eens van
een andere kant kennen. Sportief bezig zijn en
tegelijkertijd de mooie landschappen en dorpen
in het binnenland ontdekken en bewonderen.
Het wandelaanbod op Mallorca concentreert
zich met name in de Sierra de Tramuntana, een
gebied van bergen en vruchtbare valleien dat
ongeveer een derde van het eiland beslaat.
Dit bergachtige gebied begint en eindigt op twee
speciale enclaves langs de Mallorcaanse kust: het
Dragonera-eiland en de Cabo Formentor.
Deze bergen bieden vele en gevarieerde
wandelmogelijkheden, met een speciale route
langs verschillende berghutten: de route “Ruta
de Pedra en Sec”, maar ook wandelexcursies
langs pittoreske dorpen zoals Deià, Valldemossa
of Sóller.
De Sierra de Tramuntana heeft ook bekende
persoonlijkheden gefascineerd, zoals bijvoorbeeld de componist Frédéric Chopin, de schrijver
Robert Graves en de acteur Michael Douglas.

Daarnaast heeft het eiland Mallorca de Sierra
de Tramuntana kandidaat gesteld om tot
Werelderfgoed verklaard te worden door de
Unesco en men hoopt dat dit binnenkort ook
werkelijkheid zal worden.
Maar ook in het noordelijk gedeelte van het eiland
bestaan vele andere wandelmogelijkheden. Zoals
bijvoorbeeld bij Alcúdia, waar een speciaal park
is voor Nordic Walking. Of de Sierra de Llevant,
waar men wandelexcursies naar de Puig de San
Salvador kan doen. En een andere gebied met
wandelmogelijkheden is het schiereiland Artà.
Kortom, mogelijkheden te over om naast
genieten van zon, zee en strand ook nog sportief
bezig te zijn op het eiland Mallorca.
Voor meer informatie over:
- de Sierra de Tramuntana:
http://www.serradetramuntana.net/es/
- de route “Ruta de Pedra en Sec:
h t t p : // w w w. c o n s e l l d e m a l l o r c a . n e t /
mediambient/pedra/senderisme.php?opcio=2
- specifieke routes:
http://www.illesbalears.es/esp/mallorca/
senderismo.jsp?a=1&pagina=1&SEC=SEN
http://www.balearsculturaltour.es/listrutas1.
php?cod=1_2&idioma=es&pag=2

Mei 2011

BLOGS OP HYVES-PAGINA
SPAANS VERKEERSBUREAU
In de afgelopen maanden april en maart zijn er
weer diverse journalisten naar Spanje geweest.
Van enkelen kunt u een korte impressie van hun
ervaringen lezen op onze Hyves-pagina (onder
het kopje Blog).
Zo is Bert Sitters voor een fietsverhaal naar de
stad Sevilla geweest. Journaliste Xandra van
Baarle is voor AD Reiswereld naar Alicante en
naar Palma de Mallorca geweest.
En Marjan Terpstra en Jos Schuring van het
tijdschrift España & más hebben een bezoek
aan Málaga gebracht.

HOTELNIEUWTJES

TENTOONSTELLINGEN
Op 24 maart jl. is het Museo Carmen Thyssen
in Málaga geopend. De collectie bestaat uit
230 kunstwerken van de Spaanse schilderkunst,
eigendom van Carmen Thyssen. Met speciale
aandacht voor de werken van artiesten uit
Andalusië.
Een overzicht van tentoonstellingen in dit nieuwe
en ook andere musea in Spanje vindt u hier.
Barcelona
MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya
www.mnac.cat
El esplendor del románico
10 februari - 15 mei 2011
Realismo(s). La huella de Courbet
8 april - 10 juli 2011

Opening nieuwe hotels
• Hotel Palacio de Sober *****GL
Camino al Palacio s/n
27460 Sober
Tel. + 34 982 455 182
http://www.husa.es/es/nuestros-hoteles/
hotel/v/u/husa-palacio-de-sober
Een nieuw vijfsterren grand luxe hotel in de
provincie Lugo. Het is gebouwd op de ruïnes van
het paleis Palacio del Conde de Lemos. In totaal
43 kamers, verdeeld over vier verdiepingen.
• Hotel Ibis Barcelona Mollet
Calle de Nicaragua
08100 Mollet
Tel. + 34 935 790 005
www.ibishotel.com

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
La Trieste de Magris
9 maart - 17 juli 2011
Branguli. Barcelona 1909-1945
8 juni - 23 oktober 2011
La memoria perdura. 11S Artefactos en el
Hangar 17
6 september - 16 oktober 2011

Dit nieuwe hotel heeft 118 kamers en een
ontbijtservice van 4.00 tot 12.00 uur. Het ligt in
het noordelijk gedeeltelijk van Barcelona, op
slechts 5 minuten van het circuit van Cataluña
en met een goede trein- en busverbinding naar
de stad Barcelona.
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Fundación Joán Miró
www.fundaciomiro-bcn.org
Genius Loci
11 maart - 5 juni 2011
Vertigen de la vida
6 mei - 3 juli 2011
You are not alone
1 juli - 18 september 2011
Joan Miró. La escalera de la evasión
vanaf 15 oktober 2011
CaixaForum Barcelona
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/
caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_es.html
Omer Fast. Videoinstalaciones
16 maart - 29 mei 2011
Haití. 34 segundos después
23 maart - 12 juni 2011
Teotihuacan: ciudad de los Dioses
1 april - 19 juni 2011
Bilbao
Museo Guggenheim
www.guggenheim-bilbao.es
Caos y Clasicismo: Arte en Francia, Italia,
Alemania y España, 1918-1936
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
Hay más en ti. Imágenes de la mujer en la Edad
Media (siglos XIII-XV)
7 februari - 15 mei 2011
Matta 1911 - 2011
16 mei - 21 augustus 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
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.es
Roberto Jacoby, el deseo nace del derrumbe.
25 februari - 30 mei 2011
Málaga
Museo Carmen Thyssen
http://www.carmenthyssenmalaga.org
Permanente collectie – geen speciale
tentoonstelling
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
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Málaga

Palma de Mallorca

Centro de Arte Contemporáneo
www.cacmalaga.org
Sylvie Fleurie
18 maart - 12 juni 2011
Andy Hope 1930
8 april - 19 juni 2011

Museum Es Baluard
www.esbaluard.org
Extimacy. Art, Intimacy and Technology
29 januari - 1 mei 2011
Eduardo Arroyo. Pintar la literatura
25 februari - 22 mei 2011
Jorge Mayet. Arquitectura para las almas
11 maart - 29 mei 2011

Bronvermelding foto’s
Zomerfestivals voor jongeren
Primavera Sound 2011, Barcelona
- De sfeer tijdens het festival in 2010 –
foto van website Primavera Sound,
© Dani Canto
Monegros
- Foto van Wikipedia, pagina 2 Many DJs
FIB Benicàssim, Benicàssim (Castellón)
- Poster van het festival – foto van website
http://fiberfib.com
Festivals voor jong & oud
60 Festival Internacional de Música y Danza
de Granada, Granada
- Foto “Ballet y Orquesta del Teatro
Stanislavki, 3 de julio. Jardines del
Generalife, Festival de Granada, Paquita,
por M. Semenyachenko, foto:
M. Logvinov”, beschikbaar gesteld door de
organisatie van het festival
Noches de Embrujo, Córdoba
- Poster van de Noches de Embrujo 2011 –
foto van website www.turismodecordoba.
org/noches-de-embrujo-cordoba.cfm

Voor liefhebbers van jazz & theater
35 Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz
- Jazz-logo van de website
www.jazzvitoria.com
57 Festival de Teatro Clásico, Mérida
- Logo van het festival – foto van website
www.festivaldemerida.es
Zomerfeesten om niet te missen
Fiesta de la Tomatina, Buñol
- foto CD-Rom Valencia y provincia,
Archivo fotográfico Turespaña
Nieuwe terminal vliegveld Alicante
- Foto van website http://www.aena.es/
Wandelen op Mallorca
- Wandelaars in de omgeving van Sollér –
foto beschikbaar gesteld door Govern de
les Illes Balears/Conselleria de Turisme
i Trebal/Agència de Turisme de las Illes
Baleares, © fotograaf Giorgio Gatti

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.
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