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Cultureel Programma
Programa Cultural
januari - maart 2010
enero - marzo 2010

Belangrijk nieuws
Avisos importantes

Cultureel programma 2010
Als u de papieren variant van ons cultureel
programma wilt ontvangen, kunt u dit
doorgeven via cultx1utr@cervantes.es
Uiteraard blijven wij u via onze
electronische nieuwsbrief nauwkeurig op
de hoogte houden van onze activiteiten.
Programa cultural 2010
Si desea recibir nuestro programa cultural
en papel, solicítelo a:
cultx1utr@cervantes.es
En cualquier
caso,
seguiremos
informándole puntualmente de nuestras
actividades a través del boletín
electrónico.
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Aanmelding
U wordt verzocht vooraf te reserveren. Dit
kan uitsluitend schriftelijk via:
cultx1utr@cervantes.es In geval van
ruimtegebrek, behoudt het Instituto
Cervantes zich het recht voor publiek de
toegang tot de zaal te weigeren.
Reservas
Únicamente a través del correo:
cultx1utr@cervantes.es
El
Instituto
Cervantes se reserva el derecho de
admisión por limitación de aforo.
Cultureel abonnement
Geniet van onze activiteiten met korting
Als u een trouwe bezoeker van de culturele
activiteiten bent, is het driemaandelijks
cultureel abonnement een echte aanrader

Inhoudsopgave agenda januari - maart 2010
Indice agenda enero - marzo 2010
voor u. De prijs van het abonnement is
afhankelijk van het aanbod en zal daarom
per trimester verschillen maar geeft altijd
15% korting op de totaalprijs van alle
activiteiten samen. Voor een abonnement
mail cultx1utr@cervantes.es
Abono cultural
Disfrute de nuestras actividades con
descuento.
Si asiste asiduamente a las actividades
culturales, le recomendamos suscribir un
abono trimestral. El importe del abono
variará en función de la oferta de cada
trimestre y supondrá un descuento del 15%
sobre el precio total de las actividades.
Solicítelo en: cultx1utr@cervantes.es

Inhoudsopgave Indice
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Januari Enero
do 28 20:00
Concert: Vuelta! Spanje rond in heel wat
dansen
4

Februari Febrero
do 04 19:00
Opening van de fototexpositie en filmcyclus
Film: Poniente
6,8,10
do 11 19:00
Film: El otro lado de la cama
12
vr 12 10:00
Workshop tekenfilm maken met klei voor
kinderen
14

za 13 11:00
Workshop tekenfilm maken met klei voor
kinderen
14
do 18 19:00
Film: Te doy mis ojos
16
vr 19 19:00
Piano concert: De piano in het Spanje van
de 20e eeuw
18
do 25 19:00
Film: La vida secreta de las palabras
22

do 11 19:00
Film: Mar adentro
30
do 18 19:00
Film: Soldados de Salamina
32
vr 19 19:00
Colloquium: Statuten van
Staatsburgerschap en Gelijkheid binnen
de Europese Unie
34

Maart Marzo
do 04 19:00
Debat over de Spaanse film in Nederland:
Een blik op de Spaanse film
24
zo 07 17.00
Tea party: Vrouwen van Europa
28
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Vuelta! Spanje rond in heel wat dansen
Concierto de Cobla y piano
Plaats / Lugar: Instituto Cervantes
Cobla La Principal d'Amsterdam
Dirigent Bas Wiegers, piano en klavecimbel
Marcel Worms, slagwerk Marcel Andriessen,
arrangementen Oliver Boekhoorn en Jelte Althuis
Toegang Entrada: 12,50 €

Cobla La Principal d´Amsterdam brengt
samen met pianist Marcel Worms een
programma vol Spaans repertoire. Zij
zullen werken van componisten als NinCulmell, Mateu Fletxa, Sebastián Aguilera
de Heredia, Enric Granados, Isaac Albéniz,
Frederic Mompou vertolken.

Bibliotheekleden, 65+ en studenten: 7,50 €

muziek

Studenten van het Instituto Cervantes: gratis
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In samenwerking met / En colaboración con:
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten en Prins
Bernhard Cultuurfonds.

Cobla La Principal d’Amsterdam, opgericht
in 1987, is een formatie van professionele
musici die sardana’s ten gehore brengen
uit liefde voor deze melancholieke, trotse

en meeslepende mediterrane muziek.
Maar de Amsterdamse Cobla gaat verder
dan dat. La Principal d’Amsterdam is
begonnen projecten op touw te zetten met
herschreven oude dansmuziek en nieuw
gecomponeerde, aanstekelijke werken, al
dan niet in samenwerking met prominente
solisten.
Marcel Worms (1951) studeerde aan het
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam
bij Hans Dercksen. Na zijn eindexamen in

1987 specialiseerde hij zich in kamermuziek
bij Hans Broekman en in 20ste-eeuwse
pianomuziek bij Alexandre Hrisanide.
Marcel Worms is sinds 1990 actief als
kamermuziekspeler en als solist, in binnenen buitenland.
Cobla La Principal d’Amsterdam junto
con el pianista Marcel Worms presentan
un programa con repertorio español.
Interpretarán piezas de los compositores:
Joaquín Nin-Culmell,
Mateu Fletxa,

Sebastián Aguilera de Heredia, Enric
Granados, Isaac Albéniz y Frederic
Mompou.
Cobla La Principal d’Amsterdam: fundada
en 1987, está integrada por profesionales
que interpretan sardanas por amor al
carácter melancólico, orgulloso y pegadizo
de esta música mediterránea. La Cobla
también ha comenzado a desarrollar
proyectos sobre antiguas piezas de baile
y nuevas composiciones musicales que

interpretan solos o en colaboración con
prominentes solistas.
Marcel Worms (1951) estudió en el
Conservatorio Sweelinck de Amsterdam
con Hans Dercksen. Tras su graduación en
1987 se especializó en música de cámara
con Hans Broekman y en música del siglo
veinte para piano con Alexandre Hrisanide.
Desde 1990 desarrolla su actividad con
grupos de cámara y como solita, nacional
e internacionalmente.

música

Donderdag / Jueves 28/01/10 · 20.00
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De onzichtbaren. Een blik achter de schermen van de
Spaanse Film
Los invisibles. Una mirada a la trastienda del cine español
Van 04/02/10 tm 31/03/10
Plaats / Lugar: Instituto Cervantes
Opening / Inauguración: Donderdag / Jueves
04/02/2010 · 19:00
Toegang opening + film / Entrada inauguración
+ película: 5 €. Bibliotheekleden, studenten en
65+: 3 €, studenten van het Instituto Cervantes:
fotoexpositie

gratis
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In samenwerking met / En colaboración con:
ALCINE. Festival de Cine de Alcalá de Henares,
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Comunidad
de Madrid

In De Cyclus hedendaagse Spaanse film
staat het witte doek weliswaar centraal
maar willen we dit medium ook vanuit
andere disciplines benaderen. Het werk
van de fotograaf José Haro, biedt een
blik achter de schermen van de Spaanse
film. Hiermee laat hij beelden van
medewerkers, technici en extra´s zien die
de magie van de film mogelijk maken maar
normaalgesproken voor de toeschouwer
verborgen blijven.
De fotograaf verzorgt zelf de opening.

El Ciclo de cine español actual no solamente
se compone de películas, también queremos
mostrar el cine desde otras disciplinas, por
ejemplo, la fotografía. La obra fotográfica
de José Haro, recorre la trastienda del
cine español. Recoge las imágenes que no
llegan al espectador, las de los rostros y
momentos de todos lo técnicos y extras que
hacen posible la magia del cine.
La inauguración correrá a cargo del propio
autor.

exposición fotográfica

© José Haro

Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual
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Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

Hablamos de cine español
We praten over Spaanse film
Plaats / Lugar: Instituto Cervantes
Inleiding op de cyclus / Introducción del ciclo:
Klazien de Vries
Toegang opening + film / Entrada inauguración
+ película: 5 €. Bibliotheekleden, studenten en
65+: 3 €, studenten van het Instituto Cervantes:

Via het werk van zes van Spanje´s meest
gewaardeerde regisseurs en regiseusses,
krijgt u een beeld van het Spaanse
cinematografische panorama van het
afgelopen decennium. Om de cyclus extra
diepgang te geven, zal filmdocente Klazien
de Vries een inhoudelijke inleiding geven
op zowel de films als de context waarbinnen
deze zijn ontstaan.

film

gratis
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Klazien de Vries doceert het vak Cine
español aan de Universiteit van Utrecht.

A través de seis de los directores y
directoras más reconocidos, se representa
el panorama cinematográfico español de la
última década. Para una mejor comprensión
y mayor disfrute del ciclo la profesora
Klazien de Vries ofrecerá una introducción
teórica al mismo con importantes claves de
contextualización.
Klazien de Vries imparte la asignatura Cine
español en la Universidad de Utrecht.

cine

Donderdag / Jueves 04/02/10 · 19.00
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Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

PONIENTE
Donderdag / Jueves 04/02/10 · 19.00
Plaats / Lugar: Instituto Cervantes
Toegang opening + film / Entrada inauguración
+ película: 5 €. Bibliotheekleden, studenten en
65+: 3 €, studenten van het Instituto Cervantes:
gratis

In dit universele verhaal over de liefde, de
wind, ongelijkheid en onverschilligheid,
maken we kennis met Lucía, een jonge
onderwijzeres die na de dood van haar
vader samen met haar dochter teruggaat
naar haar geboortestreek. Eenmaal daar
aangekomen ontdekt ze de liefde en een
wereld vol passie en strijd.

Este relato universal sobre el amor, el
viento, la diferencia, la indiferencia, nos
muestra a Lucía, una joven maestra que
tras la muerte de su padre regresa junto
a su hija a su tierra. Allí descubre un gran
amor y un universo de pasión y lucha.

Regisseur / Director: Chus Gutiérrez
Script / Guión: Chus Gutiérrez & Icíar Bollain
Productie / Producción: Olmo Films / Amboto
Audiovisual
Land / País: España
Jaar/ Año: 2002
Genre / Género: Drama
Lengte / Duración: 96 min.
DVD o.v. in het Spaans met Engelse ondertiteling
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inglés.

cine

film

/ Versión original en español con subtítulos en
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Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

El OTRO LADO DE LA CAMA
Plaats / Lugar: Instituto Cervantes
Toegang / Entrada: 5 €. Bibliotheekleden,
studenten en 65+: 3 €, studenten van het

film

Instituto Cervantes: gratis
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El otro lado de la cama draait om het
gecompliceerde liefdesleven van een
groep Madrileense vrienden. Pedro is net
gedumpt door zijn vriendin Paula. Wat hij
niet weet, is dat Paula het uit heeft gemaakt
omdat ze een affaire heeft met Javier, zijn
beste vriend. De toestand wordt echt
ingewikkeld wanneer Pedro een privédetective inhuurt om uit te vinden met wie
Paula het bed deelt en Javier ondertussen
zijn geweten probeert te sussen door Pedro
te helpen een nieuwe vriendin te vinden.

Sonia y Javier llevan varios años viviendo
juntos y varios más siendo novios. Pedro
y Paula no viven juntos pero sí son novios
desde hace varios años, o eran, porque
Paula le dice a Pedro que se ha enamorado
de otro chico, aunque no le dice que ese
chico es Javier, el mejor amigo de Pedro. La
situación de Javier es bastante peliaguda:
por un lado tiene que aguantar las presiones
de Paula que le pide que sólo sea amigo de
Sonia y, por otro, tiene que intentar que
Pedro no se entere de que es él quien está

con su antigua novia, lo que tampoco es
fácil porque para Pedro en este momento
la vida sólo tiene un sentido: descubrir con
quién está Paula.

Regisseur / Director: Emilio Martínez-Lázaro
Script / Guión: David Serrano
Productie / Producción: Telespan 2000
Jaar/ Año: 2002
Land / País: España
Genre / Género: Comedia
Lengte / Duración: 100 min.
DVD o.v. in het Spaans met Engelse ondertiteling
/ Versión original en español con subtítulos en
inglés.
cine

Donderdag / Jueves 11/02/10 · 19.00
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Workshop tekenfilm maken met klei
Taller de animación con plastilina
Plaats/ Lugar: Jenaplanschool Regenboog De
Maarssen
Zaterdag / Sábado 13/02/10 · 11:00

activiteit voor kinderen

Plaats/ Lugar: Instituto Cervantes
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Workshop om de kinderen de beginselen van
het maken van tekenfilms bij te brengen.
Door gebruik te maken van stop-motion
en pixel techniek maken de kinderen niet
alleen hun eigen korte tekenfilm maar zijn
zij ook zelf de hoofdrolspelers.

Activiteit gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar /
Actividad dirigida a niños de 8 a 12 años
Toegang / Entrada: gratis
Taal: Spaans / Idioma: Español

OQO Editora is een uitgeversproject
gespecialiseerd
in
kinderen
jeugdliteratuur. In deze boeken worden
teksten
van
hedendaagse
auteurs
gecombineerd met verhalen en illustraties

die van een grote plastische beeldrijkdom
zijn. OQO simuleert de creativiteit van
kinderen door een prikkeling te zijn voor
hun fantasie en gevoel voor humor.
Taller para abrir el mundo de la animación
a los niños. Utilizando la técnica del
stop-motion y del pixelado los niños no
sólo crearán un pequeño cortometraje
de animación sino que serán ellos los
protagonistas del mismo.

OQO Editora es un proyecto editorial
especializado en literatura infantil y
juvenil. Sus libros combinan textos de
autores contemporáneos y cuentos con
ilustraciones de gran riqueza plástica. OQO
busca desarrollar la imaginación y el humor,
fomentando la creatividad en los niños.
actividad infantil

Vrijdag / Viernes 12/02/10 · 10:00
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Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

TE DOY MIS OJOS
Plaats Lugar: Instituto Cervantes
Toegang / Entrada: 5 €. Bibliotheekleden,
studenten en 65+: 3 €, studenten van het

film

Instituto Cervantes: gratis
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Te doy mis ojos is het benauwende en
aangrijpende verhaal van Pilar die door
haar man wordt mishandeld. Pilar vlucht ’s
nachts met haar zoon weg van het geweld,
en krijgt onderdak bij haar zus. Haar man
gaat in therapie, Pilar keert uiteindelijk
bij hem terug, en hoe dat dan weer afloopt
moet u zelf maar gaan zien.
Geen vrolijke film, maar wel een goeie
film die je even aan het denken zet. Goede
acteerprestaties ook.

Una noche de invierno, una mujer, Pilar,
sale huyendo de su casa. Lleva consigo
apenas cuatro cosas y a su hijo Juan.
Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es
su sol, dice, y además le ha dado sus ojos...
A lo largo de la película, los personajes irán
rescribiendo ese libro de familia en el que
está escrito quién es quién y qué se espera
que haga pero en el que todos los conceptos
están equivocados y donde dice hogar se lee
infierno, donde dice amor hay dolor y quien
promete protección produce terror.

Regisseur / Director: Icíar Bollaín
Script / Guión: Icíar Bollaín & Alicia Luna
Productie / Producción: La Iguana / Alta
Producción
Jaar/ Año: 2003
Land / País: España
Genre / Género: Drama
Lengte / Duración: 106 min.
DVD o.v. in het Spaans met Engelse ondertiteling
/ Versión original en español con subtítulos en
inglés.

cine

Donderdag / Jueves 18/02/10 · 19.00
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Pianoconcert
Concierto de piano
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Vrijdag / Viernes 19/02/10 · 19.00

aforo. cultx1utr@cervantes.es

(deuren geopend om 18.30 / apertura de

(*) Alle aanwezigen dienen de aanmeldingsregels

puertas 18.30)

en kledingvoorschriften van de Nieuwe of

Plaats Lugar: Nieuwe of Littéraire Sociëteit de

Littéraire Sociëteit de Witte in acht te nemen. Het

Witte (Plein 24, Den Haag )

Instituto Cervantes zal de genodigden over deze

Intérprete: Ambrosio Valero

voorschriften informeren.

Toegang / Entrada: gratis

(*) Los asistentes al inscribirse se comprometen

Reserveren noodzakelijk. Reserveren* kan tot 5

a aceptar las normas de Nieuwe of Littéraire

februari, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn,

Sociëteit de Witte, especialmente en cuanto a

via cultux1utr@cervantes.es / Imprescindible

vestimenta y datos de inscripción. El Instituo

In samenwerking met / En colaboración con:

reservar. Reservas* aceptadas hasta el 5 de

Cervantes informará de dichas normas a los

Fundación María Canals, Spaanse cultuurtafel van

febrero y en función de la disponibilidad del

invitados.

de Nieuwe of Littéraire Sociëteit de Witte.

In het kader van het Spaans Voorzitterschap
van de Europese Unie in 2010 organiseert
het Instituto Cervantes het concert: De
piano van het Spanje van de 20e eeuw.
De centra van Het Instituto Cervantes
over de hele wereld zullen een podium zijn
voor de winnaars van het Internationaal
Piano Concours Fundación María Canals
uit Barcelona. Bij deze gelegenheid treedt
Ambrosio Valero op, die niet alleen de
Speciale Prijs voor beste Spaanse Pianist
van het genoemde concours won maar ook

die van Beste Vertolker van het werk van
de componist Mompou. Voor dit concert is
er in Nederland geen betere zaal denkbaar
dan de Groene Zaal van Sociëteit de Witte.
Ambrosio Valero heeft een zeer gevarieerde
concertagenda. Zo is hij niet alleen
nationaal en internationaal bekend van
zijn recitals maar is hij ook veelgevraagd
als solist bij belangrijke orkesten en
kamermuziekensembles. Daarnaast zijn
er opnames van zjn werk gemaakt voor

de Spaanse Nationale Televisie en Radio.
Eveneen zijn hem talloze nationale en
internationale prijzen toegekend.

presidencia española

Spaans voorzitterschap

De piano in het Spanje van de 20e eeuw
El piano en la España de siglo XX
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interpretación de la música de Mompou.
Dicho concierto no puede encontrar en
Holanda mejor lugar para su interpretación
que el Groene Zaal de la Sociëteit de Witte.

El Instituto Cervantes invita a sus sedes de
todo el mundo a los ganadores del Concurso
Internacional de la Fundación María Canals
de Barcelona. En esta ocasión el pianista
invitado, Ambrosio Valero, obtuvo el
Premio Especial al pianista español mejor
clasificado y también el premio a la mejor

Ambrosio Valero desarolla una actividad
concertística muy variada. Además de
su actividad en recitales, a nivel nacional
e internacional, es invitado asiduo de
orquestas, en calidad de solista, y grupos
de cámara importantes. Igualmente ha
realizado grabaciones tanto para Televisión

Española como para Radio Nacional
de España. Es poseedor de numerosos
premios nacionales e internacionales.

presidencia española

Spaans voorzitterschap
20

En el contexto de La Presidencia Española
del Consejo de la Unión Europea 2010, se
ofrece el concierto: El piano de la España
del siglo XX.
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Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

LA VIDA SECRETA
DE LAS PALABRAS
Plaats Lugar: Instituto Cervantes
Toegang / Entrada: 5 €. Bibliotheekleden,
studenten en 65+: 3 €, studenten van het

film

Instituto Cervantes: gratis
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Een geïsoleerde plek midden in de zee.
Op een olieplatform, waar alleen mannen
werken, is een ongeluk gebeurd. Een in
zichzelf gekeerde, mysterieuze vrouw die
haar verleden probeert te vergeten, komt
op dit platform zorgen voor een man die
tijdelijk blind is. Er ontstaat een vreemd
soort intimiteit tussen de twee. Een
relatie vervuld van geheimen, waarheden,
leugens, humor en pijn, waaruit geen van
hen zonder kleurscheuren tevoorschijn
komt en die hun levens voor altijd zal

veranderen. Een film over het gewicht van
het verleden. Over de plotselinge stilte
voor de storm. Over vijfentwintig miljoen
golven, een Spaanse kok en een gans. En,
boven alles, over de kracht van liefde, zelfs
in de meest vreselijke omstandigheden.
Un lugar aislado en medio del mar,
una plataforma petrolífera, donde sólo
trabajan hombres, en la que ha ocurrido un
accidente. Una mujer solitaria y misteriosa
que intenta olvidar su pasado es llevada a

la plataforma para que cuide de un hombre
que se ha quedado ciego temporalmente.
Entre ellos va creciendo una extraña
intimidad, un vínculo lleno de secretos,
verdades, mentiras, humor y dolor, del que
ninguno de los dos va a salir indemne y
que cambiará sus vidas para siempre. Una
película sobre el peso del pasado, sobre el
silencio repentino que se produce antes de
las tormentas, sobre veinticinco millones de
olas, un cocinero español y una oca. Y sobre
todas las cosas, sobre el poder del amor.

Regisseur / Director: Isabel Coixet
Script / Guión: Isabel Coixet
Productie / Producción: El Deseo S.A. / Mediapro
Jaar / Año: 2005
Land / País: España
Genre / Género: Drama
Lengte / Duración: 120 min.
DVD o.v. in het Engels met Spaanse ondertiteling
/ Versión original en inglés con subtítulos en
español.
cine

Donderdag / Jueves 25/02/10 · 19.00
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© José Haro

Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

Een blik op de Spaanse film
Miradas sobre el cine español
Plaats / Lugar: Instituto Cervantes
Colloquium / Coloquio: Hub Hermans, Is
Hoogland, Hans Beerekamp, Marijke de Valck
Gespreksleider/ conductora del coloquio: Pietsie
Feenstra
Toegang / Entrada: gratis
Nederlands met simultaanvertaling naar het

film

Spaans/ Neerlandés con traducción simultánea
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al español.

Feenstra en Hermans* laten zien hoe de
Spaanse filmindustrie de afgelopen twee
decennia tot volle wasdom is gekomen.
Het zijn namelijk de regisseurs van
deze generatie geweest die de taal en
tendensen van de actuele Spaanse film
hebben weten te definiëren en haar positie
in een internationale context hebben
weten te consolideren. Met dit gegeven als
uitgangspunt, zal er tijdens dit colloquium
samen met critici, programmeurs en
academici heel concreet worden ingegaan

op de vraag welke plek de Spaanse film
in de Nederlandse context inneemt, of
deze al dan niet vergelijkbaar is met haar
internationale positie en waaruit dat op te
maken valt.
Pietsie Feenstra is filmdocent bij de
Vakgroep Filmstudies aan de Sorbonne
Nouvelle Paris III.
Hub Hermans is hoogleraar Romaanse
Talen en culturen aan de Universiteit van
Groningen.

Is Hoogland Amsterdamse Melkweg
Cinema, organisator van Semana de Cine
Español, een festival van recente Spaanse
films.
Marijke de Valck is docent aan de afdeling
Media en Cultuur van de Universiteit van
Amsterdam en gespecialiseerd op festival.
Hans Beerekamp is filmcriticus voor NRC
Handelsblad.
* Samenstellers van het boek: Miradas sobre
pasado y presente en el cine español (1990-2005)
(N 32, Rodopi Amsterdam/New York, 2008)

cine

Donderdag / Jueves 04/03/10 · 19.00
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y porqué) y para ello se ha invitado a
distintos sectores implicados en el proceso
de posicionamiento (crítica, programación,
análisis académico…).
Pietsie Feenstra, profesora de cine
en el Departamento de Estudios
Cinematográficos de la Sorbona, París III.
Hub Hermans, catedrático de lenguas y
culturas románicas de la Universidad de
Groningen.
Is Hoogland, Amsterdamse Melkweg

Cinema, organizador de la Semana de Cine
Español, festival sobre el cine español
actual.
Marijke de Valck, profesora del
departamento de Cultura y Medios de
Comunicación de la Universidad de
Ámsterdam, especialista en festivales.
Hans Beerekamp, crítico de cine del
periódico NRC Handelsblad.
* Compiladores del libro: Miradas sobre pasado y
presente en el cine español (1990-2005) (N 32,
Rodopi Amsterdam/New York, 2008)

cine

film
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La industria cinematográfica española
ha forjado su carácter en las dos últimas
décadas, como bien describen Feenstra
y Hermans*, son los directores de este
periodo los que han generado los lenguajes
y tendencias que definen el cine español
actual, y los que lo han situado en la
consolidada posición que hoy día ocupa en
el panorama internacional. En este coloquio
se quiere reflexionar concretamente acerca
del lugar del cine español en Holanda (si es
comparable o no a su posición internacional
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Tea party van de Europese Instituten
Tea party de los Institutos europeos

Zondag / Domingo 07/03/10 · 17.00
Plaats Lugar: Amsterdam
De definitieve data zijn vanaf januari beschikbaar
op: www.eunic-netherlands.eu
Datos exactos por confirmar a partir de Enero en
www.eunic-netherlands.eu
Taal: Engels / Idioma: Inglés

tea party

In samenwerking met / En colaboración con:
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EUNIC, European Union National Institutes for
Culture / Plataforma de institutos europeos
culturales

Ter gelegenheid van de internationale
dag voor de werkende vrouw, nodigt
EUNIC namens al haar leden invloedrijke
Europese vrouwen uit de kunst-, culturele
en academische wereld uit om te filosoferen
en te debateren over een aantal prangende
vragen.

Con motivo del día internacional de la
mujer trabajadora, EUNIC en nombre de
todos sus miembros, invitará a relevantes
figuras femeninas europeas del ámbito
de la cultura, el pensamiento y las artes a
dialogar y reflexionar conjuntamente sobre
temas variados.

Vanaf januari is er meer informatie
beschikbaar op www.eunic-netherlands.eu

Más información a partir de enero en
www.eunic-netherlands.eu

tea party

Mujeres Europeas
Vrouwen van Europa
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Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

MAR ADENTRO
Plaats Lugar: Instituto Cervantes
Toegang / Entrada: 5 €. Bibliotheekleden, 65+
en studenten: 3 €, studenten van het Instituto

film

Cervantes: gratis

30

Ramón ligt al dertig jaar verlamd in bed
terwijl hij verzorgd wordt door zijn familie.
Zijn slaapkamerraam is ook zijn enige
raam naar de wereld. Hij kijkt uit over de
zee waar hij vroeger zoveel ging zeilen.
De zelfde zee waar hij tijdens zijn jeugd
een vreselijk ongeluk kreeg. Sindsdien is
zijn enige doel zijn leven op een waardige
manier te beëindigen. Zijn wereld wordt
danig ondersteboven gezet door de komst
van twee vrouwen: Julia, de advocate
die hem ondersteunt en hem helpt in de

juridische strijd om zijn leven naar eigen
inzichten te beeindigen, en Rosa, een vrouw
uit het dorp die hem er steeds van probeert
te overtuigen dat het leven altijd de moeite
waard blijft. Beide vrouwen zijn danig
van slag door Ramón’s indrukwekkende
persoonlijkheid en beginnen vraagtekens
te zetten bij de principes die zij hun hele
leven al aanhangen.

Ramón lleva casi treinta años postrado
en una cama y siendo cuidado por su
familia. Su única ventana al mundo es la
de su habitación, junto al mar, por el que
tanto viajó y donde sufrió el accidente que
interrumpió su juventud. Desde entonces
su único deseo es terminar con su vida
dignamente. Pero su mundo se ve alterado
por la llegada de dos mujeres: Julia, la
abogada que quiere apoyar su lucha y
Rosa, una mujer del pueblo que intentará
convencerle de que vivir merece la pena.

La luminosa personalidad de Ramón
termina por cautivar a ambas mujeres, que
tendrán que cuestionar como nunca antes
los principios con que rigen sus vidas.

Regisseur / Director: Alejandro Amenábar
Script / Guión: Alejandro Amenábar
Productie / Producción: Sogecine / Himenóptero
/ UGC Images / Eyescreen
Land / País: España
Jaar/ Año: 2004
Genre / Género: Drama
Lengte / Duración: 125 min.
DVD o.v. in het Spaans met Engelse ondertiteling
/ Versión original en español con subtítulos en
inglés.

cine

Donderdag / Jueves 11/03/10 · 19.00
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Cyclus hedendaagse Spaanse film
Ciclo de cine español actual

SOLDADOS DE SALAMINA
Donderdag Jueves 18/03/10 · 19.00
Plaats Lugar: Instituto Cervantes
Toegang / Entrada: 5 €. Bibliotheekleden,
studenten en 65+: 3 €, studenten van het
Instituto Cervantes: gratis

Tijdens de laatste dagen van de
Burgeroorlog vlak voordat de nationalisten
Barcelona binnenvallen en Catlonië zullen
innemen, staat Rafael Sánchez Mazas,
krijgsgevangene van de Republikeinen, op
het punt gefussileerd te worden. Dankzij
de hulp van een anonieme republikeinse
soldaat, weet hij echter aan een gewisse
dood te ontsnappen.

En los últimos días de la Guerra Civil, cuando
los nacionales están a un paso de entrar en
Barcelona y caer rendida Cataluña, Rafael
Sánchez Mazas, prisionero a manos de los
republicanos, está a punto de ser fusilado.
Pero se salva de una muerte segura gracias
a un soldado republicano anónimo que le
deja escapar.

Regisseur / Director: David Trueba
Script / Guión: David Trueba (Novela: Javier
Cercas)
Productie / Producción: Lolafilms / Fernando
Trueba P.C.
Jaar/ Año: 2002
Land / País: España
Genre / Género: Drama, Intriga
Lengte / Duración: 112 min.
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/ Versión original en español con subtítulos en
inglés.

cine

film

DVD o.v. in het Spaans met Engelse ondertiteling
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Lezingencyclus: Europees denken: voorzitterschap en staatsburgerschap
Ciclo de conferencias: Pensar Europa: presidencia y ciudadanía

Statuten over Burgerschap en Gelijkheid binnen de EU
Estatuto de la Ciudadanía y la Igualdad en el marco de la UE
Plaats / Lugar: Instituto Cervantes
Colloquium / Coloquio: María del Pilar Pin Vega,
Marilyn Haimé

Spaans voorzitterschap

Gespreksleider/ Moderador: José Zepeda
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Toegang / Entrada: gratis
Spaans - Nederlands met simultaanvertaling
Español - neerlandés con traducción simultánea
In samenwerking met / En colaboración con:
Sección de Trabajo de la Embajada de España,
Radio Nederland Wereldomroep.

De lezingencyclus Denk Europees:
presidentschap en staatsburgerschap
vindt plaats in het kader van het Spaanse
voorzitterschap
van
de
Europese
Raad in 2010 en wordt georganiseerd
in samenwerking met de afdeling
werkgelegenheid en sociale zaken van
de Spaanse Ambassade. Ieder lezing
behandelt een eigen thema maar de cyclus
als geheel zal gecentreerd zijn rond de
vraag wat het vandaag de dag betekent
Europeaan te zijn.

María del Pilar Pin Vega, is DirecteurGeneraal van de Directie Spaans
Staatsburgersschap in het Buitenland van
Ministerie van Werk en Immigratie.
Marilyn Haimé is Directeur van de
Directie Inburgering en Integratie van
het Ministerie van Volkshuisvesting,
Stedenbouw en Milieu
José Zepeda, is directeur van de
Spaanse Afdeling van Radio Nederland
Wereldomroep.

En el contexto de La Presidencia Española
del Consejo de la Unión Europea 2010 y en
colaboración con la Sección de Trabajo de
la Embajada de España, se ha organizado
el ciclo de conferencias titulado: Pensar
Europa: presidencia y ciudadanía. En
cada encuentro se abordarán diferentes
aspectos, pero todos en conjunto pretenden
reflexionar sobre qué significa ser europeo
hoy día.

María del Pilar Pin Vega, Directora de
la Dirección General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (Ministerio de
Trabajo e Inmigración).
Marilyn Haimé directora de Ciudadanía
e Integración del Ministerio de Vivienda,
Urbanización y Medioambiente.
José Zepeda, director del Departamento
de Español de Radio Nederland
Wereldomroep.

presidencia española

Vrijdag / Viernes 19/03/10 · 19.00
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Bibliotheek Biblioteca
José Jiménez Lozano

Cursussen Spaans
januari - april
Algemene cursussen
Cursussen Spaans voor alle niveau’s, van
42 uur gedurende 13 weken
een dag per week 03:15 uur
Speciale cursussen
Conversatiecursussen, literatuur, cultuur,
Catalaans, voorbereidingscursussen voor
het DELE examen, etc.
Mensen die al kennis van het Spaans
hebben zijn verplicht een niveautoets af
te leggen. Mensen zonder kennis van de
Spaanse taal kunnen zich direct inschrijven
voor een beginnerscursus.
Niveautoetsen: 5, 6 en 7 januari
36

U kunt het cursusprogramma terugvinden
op onze website www.cervantes.nl of
contact opnemen met de Sectie Cursussen
van het Instituut cenutr@cervantes.es
Tel. 030 24 28 477
Spaans on-line http://ave.cervantes.es/
Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE)
De diploma’s Spaans als vreemde taal
worden aafgegeven door het Instituto
Cervantes namens het Spaanse Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen en
zijn het officieel erkende certificaat dat
het taalbeheersingsniveau voor Spaans
aangeeft.

Er worden diploma’s afgegeven voor de
volgende niveau’s:
• Nivel A1
• Nivel A2
• Nivel Intermedio (B2)
• Nivel Inicial (B1)
• Nivel Superior (C2)
• DELE Escolar (B1)
Examendata:
21 mei Utrecht (nivel B1, B2, C2)
22 mei Amsterdam (nivel A2, B1, B2, C2)
22 mei Rotterdam (nivel A1, A2, B1, B2,
C2)
Meer informatie over data’s en plaats
www.cervantes.nl
http://diplomas.cervantes.es

De collectie van de bibliotheek van het
Instituto Cervantes omvat meer dan
16.000 titels met betrekking tot de Spaanse
en Spaans-Amerikaanse cultuur, het
onderwijs van het Spaans en audiovisueel
materiaal.
U kunt in onze bibliotheek boeken
raadplegen, gebruik maken van onze online catalogus, boeken reserveren en lenen
(ook van onze buitenlandse vestigingen),
informatie opvragen en rondleidingen
krijgen.
Informatie: bibutr@cervantes.es

La biblioteca dispone de más de 16.000
documentos representativos de la cultura
española e hispanoamericana, Español
Lengua Extranjera y materiales
audiovisuales.

Aantal en uitleentermijn
Materiaal
Máx.
Boeken / tijdschriften 6
Video’s / DVD’s
3
Audiocassettes / CD’s 3

Periode
4 semanas
1 semana
1 semana

Entre sus servicios están la consulta
en la sala, catálogo on-line, reservas,
préstamo interbibliotecario, búsquedas de
información y visitas guiadas.
Información: bibutr@cervantes.es

Tarieven		
Studenten IC		
Kinderen en 65+		
Studenten		
Overige		
Instellingen		
Vervangende pas

€
Gratis
Gratis
16
20
35
2

Carnés
De pas is geldig tot 1 jaar na uitgifte.
Los carnés tienen 1 año de duración desde
la fecha de expedición.
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Praktische informatie
Información práctica

Diseño y maquetación: M.C. Nieto Fargallo
Realización e Impresión: Serveis de Preimpressió per Publicitat i Arts Gràfiques, S.L. (Estudi Copitrama)

Instituto Cervantes
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Traducción: Gerdientje Oggel / Marjan Oggel-Vermeer

Ac

Bereikbaarheid acceso
Het Instituto Cervantes (Domplein 3) is
op ca. 10 minuten loopafstand van Utrecht
CS. Ook bereikbaar met stadsbus 2 vanaf
Utrecht CS (richting Museumkwartier),
halte Domplein.
El Instituto Cervantes (Domplein 3) se
encuentra a 10 minutos caminando desde
la estación central de Utrecht.Transporte
público: autobús línea número 2 desde
Utrecht CS (dirección Museumkwartier),
parada Domplein.

Edición/producción: I. Muñoz / G. Galán / S. García-Salmones
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Instituto Cervantes
Het Spaanse Culturele Centrum van Nederland
Domplein 3, 3512 JC Utrecht
telefoon 030 242 84 73, fax 030 233 29 70
cultx1utr@cervantes.es
www.cervantes.nl

