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Concert / presentatie 
Concierto/ presentación  

EEN REIS DOOR ANDALUSIË MET DE GITAAR  
 

por: Jur Vermijs 
Lengua / taal holandés / Nederlands 
día/datum: VIERNES 5 de noviembre / VRIJDAG 5 november 2021 
hora/tijd: 20.00 h. 
local/locatie: De Pekhoeve, Dorpstraat 94, 4851 CN Ulvenhout 
entrada/entree: Socios / leden gratis,  

Invitados / introducees € 5,00 (incl. kopje koffie of thee) 
 

EEN REIS DOOR ANDALUSIË MET DE GITAAR: 

CONCERT MET JUR VERMIJS 

 
 

 
Beste leden van Las Lanzas, 

 
Queridos socios de Las Lanzas: 

Voor het eerst sinds oktober 2020 komen we 
weer bij elkaar in De Pekhoeve. Wij hopen 
veel leden te ontmoeten tijdens de ‘Las 
Lanzas Musical’. Het is een ‘concierto 
hablando’: de gitarist vertelt over de flamenco 
die hij ons laat beluisteren. We hopen ook op 
een fijn gesprek tussen de leden voor en na 
het concert met een kopje koffie of een glas 
wijn! Komt allen met introducees om samen te 
genieten!  

 ¡La primera vez desde octubre 2020 para 
encontrar a los amigos / socios de Las Lanzas! 
Esperamos encontrarnos en De Pekhoeve por 
un ‘Las Lanzas Musical’. Será un ‘concierto 
hablando’: el guitarrista explicará la música 
que tocará.  
También esperamos - antes y después del 
concierto - buenas conversaciones entre los 
participantes con una copa o un café. ¡Venid y 
llevad a invitados para disfrutarlo!  
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EEN REIS DOOR ANDALUSIË MET DE GITAAR 
‘Een reis door Andalusië’ is een combinatie van een lezing met een gitaarconcert. 
Aan de hand van de belangrijke plekken in Andalusië wordt het publiek meegenomen door de 
geschiedenis van Spanje en het ontstaan van de flamenco. Wat is flamenco nou precies? Wat maakt 
deze prachtige kunstvorm zo bijzonder? Waar wordt over gezongen? Hoe werken die intrigerende 
ritmes?  
 
Al deze zaken komen voorbij in de lezing die voor iedereen, van leek tot liefhebber, toegankelijk is.  
Tijdens het concert krijgt het publiek een mooie demonstratie van de grote verscheidenheid van de 
flamencogitaar van ritmisch opzwepende passages tot dromerige melodieën.  
Een programma dat zowel interessant kan zijn voor wie meer wil weten over de flamenco als voor 
hen die simpelweg willen genieten van mooie muziek. 

 
UN VIAJE POR ANDALUCÍA CON GUITARRA 

‘Un viaje por Andalucía’  es una combinación de una presentación y un concierto de guitarra. 
Viajaremos por lugares importantes en Andalucía y descubrimos el nacido del flamenco. ¿Qué es 
flamenco? ¿Por qué flamenco es un arte muy especial? ¿De qué cantan los músicos? ¿Cómo operan 
los ritmos de su música? 
 
Jur Vermijs explicará todo en su presentación de una manera comprehensible para cada uno, el lego 
tanto como el aficionado. El señor Vermijs demostrará en el concierto la diversidad del guitarra 
flamenco: desde los pasajes rítmicos y excitandos hasta las melodías soñadoras.  
El programa es interesante a gente que se interesa por el flamenco, como a otros que gustan gozar de 
la música linda.  
 

 

VEILIG SAMENZIJN 

Voor deze activiteit in De Pekhoeve gelden geen speciale maatregelen ter voorkoming van een 
coronabesmetting. Het bestuur van Las Lanzas rekent op u: kom alleen als u ingeënt bent tegen corona 
en/of niet verkouden bent of zich grieperig voelt.   

 

 

PROGRAMMA2021  

 Vrijdag 12 november Rondleiding op de tentoonstelling AZTEKEN in Leiden 

 Vrijdag 3 december Wijnproeverij in De Pekhoeve door Granada Wijnen 

 Programma  2022 Informatie volgt 

 

 

 

CULTUREEL PROGRAMMA IN DE REGIO 
 

29 oktober Schouwburg Tilburg: Karel Krayenhof Kwartet – 100 jaar Piazzola 
https://www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl/evenementen/36904/carel-
kraayenhof-100-jaar-piazzolla 
 

11 december Theater Chasse: YERMA een eigentijdse bewerking van dit bekende toneelstuk van  
Federico Garcia Lorca door het Nationale Toneel 
https://www.chasse.nl/programma/2642/Het_Nationale_Theater_Eline_Arbo/Yerma 
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