
  

CULTURELE EN WETENSCHAPPELIJKE AFDELING  

AMBASSADE VAN SPANJE IN HET KONINKRIJK BELGIË  

  

PERSBERICHT 

Brussel, 20 april 2020.  

  

23 APRIL #StJordiShareBooks&Roses  

INTERNATIONALE DAG VAN HET BOEK EN DE AUTEURSRECHTEN, DAG VAN HET 
SPAANS, SEMANA CERVANTINA, SANT JORDI – DE ROOS EN HET BOOK DÍA – 

De culturele sector en de onderwijswereld passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan 

als gevolg van de gezondheidscrisis die veroorzaakt werd door de COVID-19, evenals de 

culturele, wetenschappelijke en educatieve diensten van de Ambassade van Spanje in het 

Koninkrijk België, waarvan de acties het sociale en solidaire karakter hebben geaccentueerd, 

dankzij de samenwerking met kanalen zoals Radio Alma (www.radioalma.be), die vanuit 

Brussel uitzendt in het Spaans, maar ook met het Cervantes Instituut en het Ministerie van 

Onderwijs in België, Nederland en Luxemburg.  

De Culturele en Wetenschappelijke Afdeling van de Ambassade van Spanje in het Koninkrijk 

België blijft culturele en wetenschappelijke diensten en inhoud aanbieden via sociale 

netwerken en maakt daarbij gebruik van de eigen labels of hashtags en die van initiatieven 

zoals #yomequedoencasa, #jerestealamaison, #blijfinuwkot, #stayathome, #quedatacasa, 

#QuedomeNaCasa, #NiEtxeanGelditzenNaiz, #culturetogether, #sciencetogether, 

#StJordiShareBooks&Roses o #14días14artistas.  

Daarnaast blijven we in contact met Belgische operatoren, de onderwijssector en Spaanse 

kunstenaars en onderzoekers met als doel hen te ondersteunen en inhoud van belang te 

blijven verspreiden via het Spaanse culturele netwerk in het buitenland. 

Op 23 april vieren we de Werelddag van het Boek en de Auteursrechten, de Dag van de 

Spaanse taal, die we op de Ambassade vieren volgens de Catalaanse traditie van Sant Jordi, 

waarbij we rozen en boeken uitwisselen, in samenwerking met bibliotheken en boekwinkels 

in Brussel. 

#StJordiShareBooks&Roses 

We wilden de uitwisseling van rozen en boeken dit jaar niet missen, dus dankzij de 

samenwerking met de boekhandel Librebook in Brussel (http://librebook.eu/en/) hebben 

we de campagne gelanceerd (tot 26 april tot middernacht) #StJordiShareBooks&Roses:  

#SantJordiShareBooks&Roses  Facebook  
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#SantJordiShareBooks&Roses Instagram  

 

 Het gaat om het delen van een video of beelden over een boek dat je heeft beïnvloed in 

combinatie met een roos in elk formaat: klassiek, kubistisch, dadaïstisch, gedeconstrueerd... 

tijdens het reciteren van een belangrijk fragment van een verhaal of gedicht, het delen van 

een representatief beeld, het maken van een korte film, het tekenen van een stripverhaal...   

PRIJZEN: De twee meest originele voorstellen worden beloond met een waardebon van 50 

euro die Librebook in zijn online catalogus aanbiedt (https://shop.librebook.eu/fr/les-

langues/), dat titels in het Spaans en in de mede-officiële talen van de staat bevat. De 

boekhandel neemt de kosten van de verzending naar elk punt in de Europese Unie voor zijn 

rekening. Dit aanbod is alleen geldig voor boeken op voorraad en tot 30 juni. 

Ibero-Amerikaanse ambassadeurs in België delen  

fragmenten uit hun favoriete boeken 

In plaats van het traditionele institutionele evenement dat elke 23 april in het Cervantes 

Instituut wordt gehouden met de openbare lezing van verschillende werken van Ibero-

Amerikaanse literatuur door de in Brussel geaccrediteerde Ibero-Amerikaanse 

ambassadeurs, deelt elke ambassadeur bij deze gelegenheid een video die een fragment van 

een boek reciteert dat een bijzondere betekenis heeft. Ze zijn te vinden op de YouTube-

kanalen van deze Afdeling en op de netwerken van het Cervantes Instituut van Brussel.  

Dit initiatief is een reactie op de geest van het werk van de regeringen in de Ibero-

Amerikaanse sfeer in verschillende sectoren, waaronder cultuur: 

https://www.oei.es/cultura-covid-19/iniciativas (uitstekende culturele initiatieven die in de 

landen worden gepromoot ter gelegenheid van de pandemie en de opsluiting).  
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Voor meer informatie:  

  

Kanalen van de Culturele en Wetenschappelijke Afdeling:  

Website: https://www.spainculture.be/es/   

Facebook: https://www.facebook.com/spainartsandculturebe/   

Instagram: https://www.instagram.com/spainculturebe/   

Twitter: https://twitter.com/embespbelgica   

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgWzlM8jQ/about?view_as=subscrib

er   
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