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conferencia/lezing : Un recurrido por Salamanca 
por : 
día/datum: 

Agustín Sequeros 
Lunes 28 de junio / maandag 28 juni  

hora/tijd : 20.00 h. / u. (ingreso desde 19.45 h. / inlog vanaf 19.45 uur) 
lengua / taal Español / Spaans 
local/locatie: por internet /  digital       -   ZOOM 

 

Haga clic en el vínculo / klik op de link: 
 

https://us02web.zoom.us/j/89709705397?pwd=UGY5V09qV213VG9WNXExTEJxa0FsUT09 
 

UN RECORRIDO POR SALAMANCA: 

SU HISTORIA Y SU ARTE 

 

 
 
Agustín Sequeros leidt u rond in zijn geliefde Salamanca 
  

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89709705397?pwd%3DUGY5V09qV213VG9WNXExTEJxa0FsUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3iIbOCgR4T0hYxOKA-zi96
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Beste leden van Las Lanzas, Queridos socios de Las Lanzas: 
 
Deze maand kan de Deportivo Cultural niet 
doorgaan. In plaats daarvan bieden wij een 
culturele wandeling door Salamanca aan.  
 
De heer Agustín Sequeros woont daar 
tegenwoordig. Hoewel hij met pensioen is, zet 
hij zijn onderzoek en zijn publicaties voort over 
onderwerpen die te maken hebben met de 
geschiedenis, de cultuur en de taal en literatuur 
van Spanje.  
 
Agustín Sequeros is voor ons een oude 
bekende. Dit is al de vijfde presentatie die hij 
sinds 2007 voor de leden van Las Lanzas heeft 
gehouden (* zie onder). Maar de eerste die nu 
via ZOOM bij deze leden terecht zal komen! 
Bij zijn rondgang door Salamanca richt Agustín 
zich op de volgende thema’s: 
 

In het hart van de stad: de Plaza Mayor 

Salamanca en de Onafhankelijkheidsoorlog 

Een brug, een stenen stier en een steeneik 

Lazarillo de Tormes 

De Nieuwe Kathedraal 

De beroemde Universiteit van Salamanca  

De tuinen van Calixto y Melibea 

 

Met de ZOOM-link die u op de eerste pagina 
van dit convocaat vindt, kunt u inloggen en zo 
de presentatie van de heer Sequeros volgen. 
Dat geldt ook voor de illustraties die hij zal 
tonen. Na afloop van de lezing kunt u hem ook 
vragen stellen of persoonlijke ervaringen delen. 
Agustín spreekt ook Nederlands! 
 
 

 

 

Este mes no hay el Deportivo Cultural. En lugar 
de eso les ofrecemos una visita cultural a 
Salamanca.  
 
Hoy día el señor Agustín Sequeros vive en 
Salamanca. Aunque está jubilado, continua sus 
estudios y publicaciones en la historia, la cultura 
y la lengua y literatura de España. 

 

Hasta muchos anos Agustín es un 
conferenciante muy conocido a Las Lanzas. Esa 
presentación es su quinta presentación desde 
2007 *(ve abajo de la pagina). ¡Pero  la primera 
presentación por ZOOM! 

Esta vez presentara un recorrido por Salamanca 
apuntado a su historia y arte en los temas: 

En el corazón de la ciudad: la Plaza Mayor 

Salamanca en la Guerra de la Independencia 

Un puente, un toro de piedra, una encina 

El Lazarillo de Tormes 

La Catedral Nueva 

La famosa Universidad de Salamanca 

El jardín de Calixto y Melibea 

 

Con el vinculo de ZOOM arriba al primera pagina 
podrá ver y oír la conferencia de señor Sequeros 
desde Salamanca. También podrá ver las 
ilustraciones. Al final de la presentación podrá 
hacer preguntas o compartir experiencias 
personales.  

¡Les deseamos un ‘reunión’ informativo y 
amistoso! 

 

Agustín B. Sequeros (1945, Salamanca, 
España) antiguo profesor de lengua y cultura 
española y de traducción.   
Agustín B. Sequeros (geboren in 1945 in 
Salamanca) doceerde Spaanse taal- en 
letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en 
aan de Opleiding Tolk/Vertaler in Maastricht. 
 

* 
16 03-2007  El soneto español en el siglo XVII 

12-12-2008  Descripción  de los Países Bajos en  
            crónicas españoles de los siglos XVI y XVII 
15-10-2010  Los caprichos de Goya 
25-10-2013  Los disparates de Goya 
11-12-2015  Rauefugiados Españoles  en el período 
                    1936 - 1939 
 



3 
 

 

  

 

 
Las Lanzas en  de coronamaatregelen 
 
Het lijkt de goede kant op te gaan: er zijn minder zieken en minder besmettingen. En velen van ons 
zullen intussen hun vaccinatie hebben ontvangen. We hopen dat we elkaar in september weer in de 
Pekhoeve kunnen ontmoeten en dat we onze activiteiten daar weer uit kunnen voeren. Maar zeker is 
dit niet. Daarom houdt het bestuur het programma voor de tweede helft van dit jaar in beraad. We 
streven er naar om op de data in onderstaand overzicht activiteiten te organiseren: als het niet in De 
Pekhoeve kan, dan toch weer digitaal. We hopen u in de tweede helft van augustus concreter te 
kunnen informeren.  

 

P R O G R A M M A / planning   2021      * data onder voorbehoud 

Vrijdag 3 september  

Maandag 4 september  

Maandag 4 oktober  

Vrijdag 5 november  

Maandag 6 december  

Zondag 10 of 17 januari  

 

 
 
 
 
 

La junta directiva les deseo  

un verano  

curativo y relajante 

con familia y amigos. 

 
 
 


