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día/datum: 

 
Discrecional / naar keuze  -  en lugar de 1 febrero / in plaats van 
1 februari 

hora/tijd : - 
lengua / taal Español / Spaans 
local/locatie: por internet 

https://www.youtube.com/watch?v=jPAsBYbyesA 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Beste leden van Las Lanzas, 

 
 

Queridos socios de Las Lanzas: 
Wij bieden u ter vervanging van onze 
bijeenkomst op 1 februari een Spaanse 
documentaire aan. U kunt deze bekijken op 
een tijd die u schikt. De toelichting is in een 
rustig uitgesproken, goed verstaanbaar 
Spaans. Wij hopen dat het u interessante 
informatie en mooie beelden biedt. Ook van de 
muziek valt te genieten! 
 

Por corregir el facto de no podemos reunir en 
Ulvenhout, ofrecemos a ustedes un 
documental español. Para ver en su casa en 
un momento de su elección. Esperamos que 
la información y las imágenes estarán a su 
gusto. ¡La música del documental está bien 
seleccionada!  

 
Las Lanzas in deze tijd 
 
Het is helaas nog niet mogelijk elkaar te ontmoeten. Daarom zal het bestuur zich inspannen om u 
maandelijks toch een aanbod te doen waar u thuis van kunt genieten. In februari dus een documentaire 
die u op YouTube kunt zien. In maart is de algemene ledenvergadering. Als we dan nog niet in De 
Pekhoeve bijeen mogen komen, houden we de vergadering online. Er wordt een passende quiz 
voorbereid die ook digitaal verloopt. Dat kan met uw mobiele telefoon tijdens de bijeenkomst, of langs 
de digitale route.  
Het bestuur groet u en hoopt dat al onze leden in goede gezondheid de periode van de lockdown als 
gevolg van het coronavirus zullen doorstaan.  

https://www.youtube.com/watch?v=jPAsBYbyesA
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P R O G R A M M A / planning 2021   

 vrijdag 5 maart Algemene Ledenvergadering / digitale quiz 
Zo mogelijk in De Pekhoeve, anders online 

 vrijdag 16 april Wijnproeverij met Granada Wijnen 

 maandag 10 mei Nog vaststellen 

 zondag 27 juni of 4  juli Deportivo Cultural 

 

 

 
 
ANDERE ACTIVITEITEN: 
 

Flamenco Biënnale – online:      
 
Op 29, 30, 31 januari en 5, 6, 7 februari staat er dagelijks een flamencopresentie online.  
Helaas moest ook dit festival alle geplande voorstellingen schrappen. Daarom zet de Biënnale met 
medewerking van veel artiesten uit binnen- en buitenland zes concerten online. Via onderstaande link 
komt u bij het programma terecht. Om de voorstellingen te kunnen zien, moet u zich eenmalig 
aanmelden bij het festival. 
https://www.flamencobiennale.nl/nl/festival 

 

Internationaal Film Festival Rotterdam – online      

Ook het jaarlijkse filmfestival met (ook) Spaanstalige films gaat dit voorjaar alleen online door.  
Van 1 tot 7 februari worden er dagelijks films gestreamd via internet. U kunt daarvoor een kaartje 
kopen en ontvangt dan een link naar de gekozen film. Het programma en meer informatie vindt u via 
de link hieronder.  
https://iffr.com/nl/programma/2021/per-dag#date=2021-02-01&time=10 

 

https://www.flamencobiennale.nl/nl/festival
https://iffr.com/nl/programma/2021/per-dag#date=2021-02-01&time=10

