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Industrias creativas - ProMéxico 

 
Mexico in België en Luxemburg 

Juni 2014 
 

 

 

 Tentoonstelling “Mexicaans zilver uit Taxco” 

 

Datum: Tot 02 november 
Uur: van dinsdag tot zondag van 10:00 tot 17:00 uur 
Adres: Umicore, Zilverpaviljoen (MAS), Hanzestedenplaats 15, 2000 Antwerpen 
Georganiseerd door: De deputatie van de Provincie Antwerpen, het Zilvermuseum, Umicore en de 
Ambassade van Mexico 
Ingang: Gratis. Bijkomende informatie en reservatie: 03 360 52 52 
  
Beschrijving: Deze tentoonstelling toont de ontwikkeling van het hedendaagse Mexicaanse zilverwerk 
van 1935 tot op heden. Ze bestaat uit 39 werken van de belangrijkste kunstenaars en zilverscholen uit 
Taxco: William Spratling, Los Castillo, Antonio Pineda, Margot de Taxco, Ezequiel Tapia, Bruno Pineda, 
Violante Ulrich, Carmen Tapia, Oscar Figueroa, Salvador Sanchez en Miguel Angel Ortiz en een 
selectie jonge ontwerpers waaronder Grecia Jasso, Iki Alvarado en Sandra Karen Antunez. Twee 
halskettingen van Himeneo en Cavila, beiden onuitgegeven en begin 2014 speciaal ontworpen voor 
deze tentoonstelling door de zilversmid Sigi Pineda, die in Taxco werd geboren en als een van de beste 
ontwerpers van de sieradenschool van Taxco wordt beschouwd, tonen de sterkte van Taxco en Mexico 
als de grootste zilverproducent ter wereld.  
   
Website 
 

 
 

 

 “El día E: Het feest van iedereen die Spaans spreekt” 

 

Datum: 21 juni  
Uur: 11:00 – 18:00 uur 
Duur: 5 uur 
Adres: Cervantes-instituut Brussel, Tervurenlaan 64, 1040 Brussel 
Georganiseerd door: Cervantes-instituut Brussel  
Ingang: Gratis. Bijkomende informatie en reservatie: reservas.bruselas@cervantes.es 
Beschrijving: Programma met lezingen, wedstrijden, screenings en gastronomische ontmoetingen 
om het Spaans te vieren, de tweede wereldtaal wat betreft het aantal moedertaalsprekers en de 
tweede taal voor internationale communicatie. 
 
Vanaf 11:00 uur vindt een eerbetoon plaats aan de geliefde Colombiaanse schrijver Gabriel García 
Márquez, die vrijwillig in Mexico woonde en daar de werken schreef waarvoor hij de Nobelprijs ontving. 
Op een dag zei hij (over Mexico): "Hier zijn mijn kinderen opgegroeid, hier heb ik mijn boeken 
geschreven, hier heb ik mijn bomen geplant... Toen het succes en de hype mijn privacy probeerden te 
verstoren in het afgelopen decennium, vond ik dankzij de Mexicaanse discretie en legendarische tact 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/promx_New/5603/fileAttach_5603_PMX_Comparte_No_33.pdf
http://www.provincieantwerpen.be/kalender/vrije_tijd/cultuur/musea/zilvermuseum/kalenderitem_tento_mexicaans_z.jsp?referer=tcm:7-9323-64
mailto:reservas.bruselas@cervantes.es
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innerlijke rust en onschendbare tijd om onvermoeibaar mijn harde werk voort te zetten. Het is voor mij 
niet enkel een tweede huis, maar een tweede vaderland dat ik onvoorwaardelijk kreeg en zonder de 
liefde en trouw voor mijn eigen land te betwisten.” 

 
Website 

 

 
 

 

 De Mexicaanse muzikant Osvaldo Hernández in concert  

 

Datum: 22 juni 
Uur: 16:00 uur   
Duur: 1:10 uur 
Adres: Parc Georges-Henri, Brussel 
Georganiseerd door: Wolubilis 
Ingang: Gratis.  
  
Beschrijving: Het Quilombo project speelt met de precolumbiaanse en Afro-Latijnse muzikale en 
instrumentale sound. 

 
Website 

 

 
 

 

 Concert van de Mexicaanse artieste Silvia Abalos met de groep “Tango Rante” 

 

Datum: 27 juni  
Uur: 20:00 uur 
Duur: 1:30 uur 
Adres: ArtBase, Zandstraat 29, 1000 Brussel. 
Georganiseerd door: ArtBase 
Ingang: 12.5€ (‹26j 7€, ‹16j gratis). 
  
Beschrijving: Tango Rante is een groep die zijn muziek baseert op de ritmische kracht van de 
klassieke Argentijnse tango van Buenos Aires, een muziekgenre dat zich ook in Mexico ontwikkelde. 
 
Opmerking: gast: de Mexicaanse artieste Silvia Ábalos 
  
Website 
 

 
 

 

 Tentoonstelling: “Xylography” van de Mexicaanse artiest María Canfield 

 

Datum: 27 junio  
Uur: 19:00 - 23:00 uur 
Adres: Privé-galerij Nicolas Jalet, Lausannestraat 59, 1060 Saint-Gilles 
 
Beschrijving: Tentoonstelling van de Mexicaanse schilder Maria Canfield, samengesteld uit 
handgeschilderde werken die opvallen door hun fijne lijnen, transparantie en levendige kleuren. Deze 
worden vervolgens op katoenpapier gedrukt via een zorgvuldig zeefdrukproces. Het resultaat is een 
prachtige collectie fijne figuren. 

 
Informatie 
 

 
 

 

De Compañía Universitaria de Teatro de la Benemérita Universidad 
Autónoma van Puebla neemt deel aan het X Wereldcongres van de 

Internationale Universitaire Theatergemeenschap met:  
“Noche Estrellada sobre el campo de Pepinos” d’Hugo Salcedo  

 

Datum: 02 juli  
Uur: 20:30 uur   
Adres: Salle du Théâtre Universitaire Royal de Liège, Quai Roosevelt 1b, 4000 Luik 
Georganiseerd door: Asociación Internacional de Teatro Universitario 
Ingang: 9 € (volwassenen), 7 € (senioren, personeel en alumni ULg), 6 € (Comedianten, werklozen 
en studenten), 5 € (Studenten ULg, S-kaarten)  

http://bruselas.cervantes.es/imagenes/File/programa-cultural.pdf
http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&id=15&pid=97&year=2014&month=6
http://art-base.be/index.php?view=details&id=886%3Atemplate-concert&option=com_eventlist&Itemid=2
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/stories/2013/prueba/embajada.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/stories/2013/prueba/embajada.pdf
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Informatie en reservatie: tel: 04 366 52 75, per mail: turlg@ulg.ac.be of op de website "A l'affiche" 
 
Beschrijving: Experimentele theatervoorstelling die een sterke reflectie geeft op het fenomeen van 
de criminaliteit. 

 
Nationale en internationale premies, erkenningen: 
- 2007, “Sazón de Mujer”, van V.H. Rascón Banda, 1ste plaats dorpstheaterstuk, beste werk, beste 
actrice 
- 2008, “El Viaje de los Cantores” van H. Salcedo, Beste groepsregisseur, bester actrice /jeugdacteur, 
volkstheaterstuk. 
- 2008, “Sazón de Mujer”, Erkenning van de critici, Internationaal Festival, Universiteit van Granada, 
Spanje. 
- 2010, Grote prijs van Casablanca, Marroco “Sazón de Mujer”, Beste werk, beste thema, beste 
actrice. 
- Prijs voor academische verdienste BUAP 2011. 
- 2012, Prijs van de jury, “Petición de mano”, Internationaal festival van Casablanca, Marroco 
- Prijs voor academische verdienste BUAP 2013. 
- 2013, “Nosotras que los queremos tanto”, Prijs op het Internationaal festival van Casablanca, 
Marroco. 
 

 
 

 

 

 Tentoonstelling: “Maletas migrantes” 

 

Datum: Tot 31 juli    

Uur: 09.00-18.30 uur 
Adres: Philantropy House, Koningstraat 94, 1000 Brussel 
Georganiseerd door: Ambulante, Ford Foundation, Philanthropy House 
Ingang: Gratis 
  
Beschrijving: Maletas Migrantes (migrantenvaliezen) is een tentoonstelling met 50 valiezen van 50 
hedendaagse kunstenaars uit Mexico met als doel om na te denken over de diversiteit. De 
tentoonstelling biedt ruimte voor de plastische exploratie die aandacht vestigt op tegenstrijdigheden, 
bezittingen, onderhandelingen en emoties van migranten en voor culturele uitwisseling.  
De tentoonstelling zal worden getoond samen met een reeks documentaires over migratie en de sociale 
gevolgen ervan vanuit verschillende perspectieven 
 
Website 
 

 

 

Opmerking: . Om een plaats te reserveren, gelieve een mail te sturen naar info@philanthropyhouse.eu  
 
3 juli -18:00 uur: María in Nobody’s Land van Marcela Zamora (86 min) 
De journalist en filmmaker Marcela Zamora Chamorro (1980) is afgestudeerd als documentaire 

regisseur aan de Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) de 

Cuba in 2007. Haar eerste halflange film, “Xochiquetzal: la casa de las flores bellas” (2008), werd 

geselecteerd voor belangrijke festivals en wedstrijden zoals het Festival Internacional de Cine de 

Derechos Humanos (DerHumALC) van Buenos Aires, het Ciclo de Cine Centroamericano van Wenen, 

het Latino Short Film Festival van New York, het Festival Internacional de Cine van Guadalajara 

(México) en het Internationaal Filmfestival van de Sahara (FISáhara).  

 
 
17 juli -18:00 uur: Which Way Home van Rebecca Cammisa (82 min) 
In 2003 richtte Rebecca Cammisa Documentress Films op en associeerde zich met Mr. Mudd 

Productions. Later begon ze aan de documentaire "Which Way Home", die in 2010 een Oscarnominatie 

ontving en waarvoor ze een Fulbright-beurs ontving voor de cinematografie. Ze co-regisseerde, 

coproduceerde en filmde de documentaire "La Hermana Helen", die in 2002 de Regie Documentaire 

Award ontving op het Sundance Film Festival en genomineerd werd voor een Emmy Award 2004 voor 

Beste Culturele kunstprogramma en voor een uitstekende regieprestatie in de Documentary Film Award 

van de Directors Guild of America. Rebecca heeft gewerkt aan verschillende films en televisieseries 

voor IFC, A & E Films en in History Channel. In 2010 ontving ze een Guggenheim-beurs voor 

cinematografie en de Robert F. Kennedy Award. In 2012 regisseerde en produceerde ze de 

documentaire “Dios es el más grande de Elvis" die een Oscarnominatie ontving. 

 
31 juli -18:00 uur: One Frontiers, All Frontiers van David Pablos (55 min) 
 

 
Para mayor información sobre las actividades culturales, consulte: 

U kunt de culturele agenda bekijken op onze website of op facebook:  
Retrouvez l'agenda culturel sur notre site internet ou sur facebook: 

mailto:turlg@ulg.ac.be
http://www.turlg.be/0118/fr/A-l-affiche
http://www.efc.be/news_events/Pages/events_Migrant-Suitcases-.aspx?_cldee=bS50ZWxsYWRvQGZvcmRmb3VuZGF0aW9uLm9yZw%3d%3d
mailto:info@philanthropyhouse.eu
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http://embamex.sre.gob.mx/belgica  
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA 

 
 

Si no desea recibir la agenda cultural, 
por favor escriba a embamex@embamex.eu solicitando la baja de su correo en nuestra lista de contactos. 

Indien u de culturele agenda niet meer wenst te ontvangen, 
verzoeken wij u om naar embamex@embamex.eu te schrijven met de vraag om u uit het adressenbestand te verwijderen. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre agenda culturel, 
vous pouvez envoyer un message à  embamex@embamex.eu  en demandant que votre adresse soit retirée de la liste de nos contacts. 

 
 
 

 
 
       

 
     

http://embamex.sre.gob.mx/belgica
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA
mailto:embamex@embamex.eu
mailto:embamex@embamex.eu
mailto:embamex@embamex.eu
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/
http://amexcid.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/Paginas/default.aspx
http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/home
http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://www.cptm.com.mx/

