“La du pecoj de la ensemblo”
estas komponata de la fratoj Ana
Fabiola kaj Juan Magaña, kiuj kune kun
aliaj du pecoj formas la muzikgrupon “El
Ensamble Azul” / La Bluan Ensemblon.
Ili estas el Guadalajara kaj ludos por ni
muzikaĵojn de sia nova disko nomata
“Sommertime”, kiuj esprimas la sinsekvon de someraj tagoj en sia bela urbo.

estis fondita de entuziasmaj
kaj talentaj junuloj en 1988.
Ĝiaj direktoroj estas María Luisa
Suárez Montaño kaj Narciso Alfredo Martínez Vera.

Dankon al ili
pro denove nin
akompani nun
en la Ĉefurbo
de Meksiko.

H e l pu e n l a d i s va s t i g o d e
Es p er a n t o m em b r i ĝ a n t e a l M e ks i k a
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“Teatro Félix Azuela”

Sabate, 16an de
novembro 2013
17a:15 h.

México Lindo krome
havas elstarajn dan-

BONVENON!

cistojn, koregrafojn
kaj bonajn kunlaborantojn, pasiiĝitaj je la folkloro, danco, muziko kaj tradiciaj vestaĵoj.
Oni konsideras al “México Lindo” kiel unu el la
plej gravajn folklorajn baletojn de Tecámac,
Estado de México, tiel ke dum 25 jaroj da
ekzistado, ĝiaj anoj reprezentis la municipon,
provincon kaj landon plurfoje. Tio ebligis la
ricevon de multaj rekonoj.
“México Lindo” do estas unu el la grandaj
ambasadoroj de la meksika kulturo kaj ĉifoje

kundividas kun Esperantoparolantoj parton de
tiu kultura riĉeco.

www.esperanto-mexico.org
informacion@esperanto-mexico-org
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Esperanto

-

danco – teatro – muziko
ĜUU ARTOJN, ĜUU ESPERANTON
Iram Gallardo estas akordeonisto, studis en la Escuela
Nacional de Música de la UNAM. Tuj post la studoj, Iram ekkoncertis

Kapoejro
estas disvolvita de afrikaj sklavoj
alportitaj al

Brazilo kaj de iliaj

posteuloj. Ĝin karakterizas lertaj kaj
kompleksaj

korpomovoj,

havantaj

akrobatan

komponanton.

Bela

karakterizaĵo de tiu luktoarto estas
ke ĝin akompanas propra muziko.
MESTRE CAVALO estas nacia direktoro de LA ASSOCIAÇAO DES-

PORTIVA Y CULTURAL GRUPO
CATIVEIRO CAPOEIRA MÉXICO, ĝi
disolvas seriozan laboron atentante
pri ĉiuj eroj lasitaj de la prauloj,
farante tiel, per solidaj bazoj, fidelan
laboron rilate al la nigra kulturo.
Nun la Grupo Cativeiro Capoeira
DF., gvidata de profesoro Negaço,

prezentas al ni eron de brazila
kulturo.

La ĉefa PROPONO estas:
antaŭenirigi la kulturon
por helpi la plifortigon de
la edukado, integriĝo kaj
homa ensociigo en ĉiu
senco.

“La vermeto”
Kvankam ĉiuj havas diversajn
limigojn, tio ne signifas ke ni ne
rajtas revi kaj uzi niajn kapablojn por
atingi malfacilajn celojn, eĉ se aliaj
opinias ke vi ne sukcesos, la konstanta penado povus surprizigi vin.
Aktoras laŭ apera ordo:
Herbsaltulo: Arturo Gael Martínez
García.
Vermeto: Aranxa Trejo González.

en recitaloj organizitaj por lernantoj kaj baldaŭ en koncertoj kiel
solisto en diversaj forumoj de la Ĉefurbo de Meksiko ekz. en la muzeo
“Diego Rivera” kie li partoprenis kun famaj muzikistoj kiel Antonio
Barberena. Li daŭre koncertas en fakultatoj de UNAM, en “Centro
Cultural José Martí”, en la “Escuela Nacional de Música” i.a. kaj ĵus
partoprenis en la Nacia Festivalo “La vojo de mortintoj” en Tlalpan.
Iram krome disvastigas la uzon de la
akordeono per didaktikaj filmoj rete.
Hodiaŭ li kundividas kun ni sian talenton per koncerto de klasika kaj populaSkarabo: Jazmín Méndez Flores.
ra akordeono.
Rano: Andrea Itzalini Cesni Martínez.
1. La Valse D’Amelie, Yann Tiersen
2. La Rondalla, Alfonso Esparza Oteo.
Infano: Tania Eunice Martínez García
Promotora Hispano Americana de
Música.
3. Evangelina, Antonio Tanguma
4. Czardas, Vittorio Monti / Arr. Charles
Nunzio.
5. Gitanerías, Ernesto Lecuona / Arr.
Charles Magnante.
Sub reĝisorado de J. Gabriel Jiménez
6.
Variaciones
sobre un tema de PagaRendón, infanoj kaj anini, B. Palmer – B. Hughes.
doleskoj de “Esperanto
7. Variaciones sobre un tema ucraniaTecámac” prezentas
no (Minka) B. Palmer – B. Hughes.
tiun ĉi teatraĵon.

