
   

     

            LEZINGENCYCLUS  
  

  

  

  

Spreker :   JOSÉ JAVIER LEÓN 

Doctorandus Spaanse Taal- en Letterkunde, docent aan het  
Centro de Lenguas Modernas van de Universiteit van Granada, 

directeur opleidingsprogramma’s voor leraren en auteur.   
                                                                     

Plaats :     FONTYS LERARENOPLEIDINGEN TILBURG  
Mollergebouw, Prof. Goossenslaan 1-01, 5022 DM Tilburg 

Zaal : D 1.01 
  

Data :     18 april 2011, 18.00 uur en  

19 april 2011, 14.00 en 16.00 uur. 
 

  
De Vakgroep Spaans van Fontys Flot Tilburg heeft, in het kader van haar jaarlijkse 

culturele activiteiten, een serie interessante lezingen georganiseerd, zowel in het Spaans 

als in het Engels, over uiteenlopende cultuurhistorische onderwerpen, te verzorgen door 

de heer José Javier León, als docent verbonden aan de Universiteit van Granada. De heer 

León is een veelgevraagd spreker, zowel in Spanje en andere delen van Europa als in de 

Verenigde Staten.  

 
Voor meer bijzonderheden over het programma verwijzen wij u naar de bijlage genaamd 

Programma, Nederlandse versie. En voor meer informatie over de inhoud van de lezingen 

verwijzen wij u naar de bijlage genaamd Santiago, Lorca, Bolero.  

 
Degenen die interesse hebben één of twee lezingen bij te wonen, of het hele programma 

te volgen, nodigen wij van harte uit zich in te schrijven via de website www.flotextern.nl 

: klikken op "zakelijke cursussen", vervolgens op "Lezingen José Javier León: 

Nederlandse versie", daarna op "hier inschrijven". 

           

          Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op 18 en 19 april! 

                    Docenten van de Vakgroep Spaans, Fontys, Tilburg 

 
Dit programma wordt mogelijk gemaakt door: 

 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

           
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg 

 

 
                                                                                      

https://webmail.fontys.nl/OWA/redir.aspx?C=7154c91439b44d66949c524369047fd8&URL=http%3a%2f%2fwww.flotextern.nl%2f


PROGRAMMA 
 

 

Maandag 18 april:  

Lokatie: Mollergebouw, zaal D 1.01 

 

18.00 – 18.30 uur:  Ontvangst met soep en een broodje.  

 

18.30 – 20.30 uur:  Lezing in het Engels over de Camino de Santiago, getiteld:  

                               “Santiago de España: the endless metamorphosis of Saint James the  

                                Greater”. Historische ontwikkeling, bijbelse en mythologische 

                                aspecten.Voor meer informatie over de inhoud van deze lezing  

                                verwijzen wij u naar de bijlage getiteld Santiago, Lorca, Bolero. 

 

Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje in onze brasserie “Proost”. 

Wie geïnteresseerd is deze lezing bij te wonen, kan zich inschrijven middels de website:  

www.flotextern.nl (voor meer details hierover zie de gegevens in de e-mail behorende bij 

deze bijlage).  

Wij vragen voor deze avond een bescheiden entree van € 7,50 ( =  lezing incl. soep en 

broodje). Kaarten verkrijgbaar aan de zaal. 

Voor studenten en docenten van FLOT is de toegang gratis. 

 

 

Dinsdag 19 april: 

Lokatie: Mollergebouw, zaal D 1.01 

 

14.00 – 15.45 uur:  Lezing in het Spaans over de bekende Spaanse dichter en toneelschrijver 

          Federico García Lorca, getiteld: “Vida y muerte de García Lorca”. 

          Voor meer informatie over de inhoud van deze lezing verwijzen wij u  

                                naar de bijlage getiteld Santiago, Lorca, Bolero.     

   

15.45 – 16.15 uur:  Pauze met koffie en cake/gebak. 

 

16.15 – 18.00 uur:  Lezing in het Spaans over de Bolero (aire musical popular español y  

          latinoamericano, para cantar y danzar), getiteld : "Bolero, la 

                                manipulación del misterio". Voor meer informatie over de inhoud van  

                                deze lezing : zie wederom de bijlage Santiago, Lorca, Bolero. 

 

Wij sluiten de middag af met een drankje in brasserie “Proost”. 

Degenen die interesse hebben één of beide lezing(en) bij te wonen, kunnen zich inschrijven 

middels de website: www.flotextern.nl. (voor meer details hierover zie de gegevens in de e-

mail behorende bij deze bijlage). 

Entree voor deze lezingen is € 7,50 per lezing, inclusief één consumptie (koffie met 

cake/gebak om 15.45 uur; drankje na afloop, om 18.00 uur). 

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal. 

Degenen die zich inschrijven voor het complete programma (3 lezingen, 3 consumpties) 

betalen in totaal € 20. 

Voor studenten en docenten van FLOT is de toegang gratis. 

 

 

http://www.flotextern.nl/
http://www.flotextern.nl/

