Trettiosjunde mânadsträffen
den 26 oktober 2014 hos Acuda i Godella

EN KVÄLL FÖR ALLA SINNEN
Sâ blev det äntligen möjligt att bjuda Las Sveas med närstânde, vänner och grannar pâ
konsert med vâr glittrande cellostjärna Maria Mircheva. Inte bara det; tillsammans med
Maria spelade Amparo Pous lika virtuost piano. Det blev en härlig kväll i Acudas galleri och
konsthus i Godella, där vi förutom med
musik kunde fresta vâra sinnen med
spännande konst i olika former och den
ljuvliga trädgârden med skulpturer och
kvällen till ära vâr egen Britta Perssons
tavlor. Tillsammans med ett antal av
Acudas Vänner fyllde vi gott och väl
salen och de inlânade stolarna.
Husets värd och Acudas president
Miguel Piqueras välkomnade med den
svenska flaggan i handen och sâ fick vi
njuta ev ett väl blandat program med
klassiska pärlor frân olika tidsâldrar. De
bâda musikerna verkade trivas med
publiken, och gissa om vi njöt av dem,
av tonerna och samspelet, blickarna
mellan dem bâda och deras inlevelse och förmâga att krama det yttersta ur sina respektive
instrument. Musikstycken av Vivaldi, Beethoven, Mendelsohn, Albéniz, Piazzolla,
Moszkowski, Saint-Saëns och Cassadó flöt in genom vâra öron och fyllde vâra själar. Man
gick sâ smâningom hem som pâ moln.
Innan dess hade vi dock även partymingel med fyllda glas och smâ frivolidades att fretsa
gommen med. Vi minglade bland verk av en ung konstnär som heter Abaroa. Hennes starka
utställningen heter ”La Maquillaje no cubre las herides” (Smink täcker inte sâren). Abaroa
ser inte med enbart positiv blick pâ sin samtid och vâra knöliga strävanden mot att hitta en
vettig egen identitet. Hennes olika uttrycksformer, installationer och bilder har monterats av
Acudas geniale Vicente Natividad, som ocksâ svarar för trädgârdens form och liv.

I vimlet vimlade Britta med Alicia, Erika med Elin och Eva med Peter

Andra vimlare var t ex helsingborgs-gruppen och

Desirée kom frân Xativa
trots att GPS:en lade av

Manolo och Nina

svensk-engelska klubben

Miguel trivs gott med pianister
Amparo Pous till höger

Tack till Maria och Amparo. Tack till Acuda och tack till alla som kom.
Nästa vanliga gâng
Nästa vanliga las Sveasträff i Brittas lokal vid C/ Santa Teresa nr 73 blir den den 30 november, som
ocksâ är Förste advent. Dâ bjuder Sara B pâ glühwein d v s glögg. Alicia och Maria Möllerstedt gör
det matiga (salt) och Erika och Kajsa gör det söta. Välkomna dâ!
IKEA-inbjuder
Dessförinnan har IKEA utlovat glögg och pepparkakor den 21 november till alla i ”svensk-kolonin”.
Mer info kommer om detta.

Mer om allt finns ocksâ alltid pâ bloggen: http://lassveas.wordpress.com

