MADRID: En pulserende by med alt, hvad du ønsker dig

Vil du lave forretninger i Madrid?
Vil du høre musik, få mere at vide om Spaniens historie, lær om den spanske kultur?
Vil du blot spise, drikke og slappe af?
Eller måske alt på én gang?

Jeg tilbyder dig at føre dig rundt i Madrid og udarbejde en tilpasset plan, om I er 2
eller 15. Om I er en gruppe venner eller et firma. Alt bygger på præmissen “Du ved
hvad du vil, resten klarer jeg”.
Med mig får du en spansk guide/tolk, der kan tale om de fleste emner og har styr på
byen, transport, restauranter , etc. Jeg har et stort netværk af leverandører, der kan
leverer lige hvad du ønsker, om det jeg kælder tre-, fire- eller femstjernet pakker.
Længere nede kan du finde to anbefalinger af tidligere kunder.
Du er velkommen til at skrive til info@jrivera.eu hvis du vil have mere info!

“DE BEDSTE ANBEFALINGER TIL EN ENGAGERET GUIDE OG TOLK.
I 2013 havde jeg engageret Jorge Rivera til at være guide og tolk på en
inspirationstur til Madrid for mine Kultur- og fritidspolikere i Rødovre Kommune.
Temaet for turen var “kunst i byens rum”. Udover at være guide og tolk deltog Jorge
også i planlægningen af turen. Turen var en kæmpe succes, som kan tilskrives
Jorge’s profesionelle og engagerede tilgang til opgaven samt hans indgående
kendskab til den spanske kultur i almindelighed. Vi kom bl.a. bag kulturlivet i
Madrid, og vi fik en tolkning som gjorde, at vi fik det optimale ud af turen. Jeg kan
varmt anbefale Jorge. Man får fuld valuta for pengene. Jeg står gerne til rådighed for
yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen
Henning Elmelund
Kultur- og Fritidschef Rødovre Kommune

Anbefaling fra Anette Borg, KulturNetværkDanmark.
Jorge Rivera arrangerede i juni 2017 en tur til Madrid for KND,
KulturNetværkDanmark. KND er et netværk af 20 ledere af musikhuse, teatre og
kulturhuse i hele landet, som mødes4 gange årligt – den ene gang på en
inspirationstur til udlandet.
Jorge havde lagt et rigtig inspirerende program hvor vi besøgte en lang række
relevante kulturinstitutioner, traf kulturfolk og officials og netværkede med
hinanden.
Turen havde fokus på byrum, gadeteater/ performance, moderne flamenco/
koncert med henblik på at forestillingen evt. kunne købes med hjem og præsenteres
i vores respektive huse.
Jorge havde naturligvis som “indfødt” en række unikke tips til andre steder, der er
værd at se – ligesom spisepauser og forplejning i det hele taget var super nemt og
lækkert at gå til - der er så meget lækker mad i MadridJ . At Jorge også taler
flydende spansk var en helt uvurderlig hjælp i kontakten til de lokale undervejs.
Det var en helt forrygende tur, som vi stadig taler om og vi var alle dybt
taknemmelige over den afslappede professionalisme, Jorge lagde for dagen overblik, ro, styr på det hele - og vi kan alle varmt anbefale ham som turleder og
”mulvarp”.

Til orientering er medlemmerne af KND ledere af følgende steder:
Kulturværftet, Helsingør
Galaksen i Værløse
Trommen i Hørsholm
Gjethuset Frederiksværk
Kulturhusene i Tåstrup
Kulturium Ishøj
Portalen i Greve
Grønnegades Kaserne og Kulturcenter, Næstved
Viften i Rødovre
MantziusLive i Birkerød

Baltoppen, Ballerup
Kulturmaskinen Odense
RemisenBrande
Skanderborg Kulturhus
Horsens Ny Teater
Godsbanen, Århus
Bastionen, Nyborg
Kulturhus Kappelborg i Skagen
Kulturhavn Gilleleje
Slagelse Musikhus

