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Zaal van de Real Maestranza
de Caballería de Ronda
(Beperkte capaciteit. Toegangscontrole)

Bezoektijden
November t/m februari: 10.00 tot 18.00 u.
April t/m september: 10.00 tot 20.00 u.
Maart en oktober: 10.00 tot 19.00 u.
Alle dagen open

Service
Audiogids
(duits-spaans-frans-engels-italiaans)
Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda (Málaga)
Teléfono +34 952 871 539 · +34 Fax 952 870 379
info@realmaestranza.org

www.rmcr.org

DC & JG

Tentoonstellingsruimte
gewijd aan de oorsprong
en de ontwikkeling van
de instelling, waarvan de
geschiedenis vier eeuwen
teruggaat, met een
chronologische weergave
van de wereld van de
cavalerie en de adel. Tegenwoordig is de Real
Maestranza een instelling zonder winstoogmerk.
President is HM Koning Felipe VI. De organisatie
zet zich in voor het behoud, de verspreiding en het
onderzoek van het historisch materiaal en de
archieven, de bevordering van cultuur en het
onderricht in de ruitersport.

Koninklijke Ruiterschool Real
Maestranza de Caballería de Ronda
Adellijk genootschap waarvan de oorsprong
teruggaat tot 1573. In het laatste kwart van
de 18e eeuw begon de Real Maestranza
met de bouw van een monumentale arena
in de romantische stad Ronda, in het hart
van het ruige, gelijknamige berggebied.
Tegenwoordig beheert het genootschap in
Spanje een uniek historisch en artistiek
erfgoed met een heel bijzonder karakter,
dat nauw verbonden is aan de wereld van de
cavalerie, de ruitersport en het stierenvechten.

Collectie over het stierenvechten
Een overzicht van de ontwikkeling van wat in
Spanje bekend is als “la Fiesta”. Kostuums van
beroemde stierenvechters, etsen, gravures, litho's
en prenten van Francisco de Goya, Lake Price
en Victor Adam; olieverfschilderijen uit de 17e,
18e en 19e eeuw, en een verzameling originele
affiches van de Corridas Goyescas van na 1999,
van de hand van hedendaagse kunstenaars als Arroyo,
Úrculo, Félix de Cárdenas, Darío Villalba, Pérez Villalta,
Campano, Barceló of Guinovart.

Plaza de Toros de Ronda
De Plaza de Toros de Ronda wordt erkend als een van de
oudste en prachtigste arena's van Spanje en is beschermd
cultureel-historisch nationaal erfgoed. De arena werd
officieel ingehuldigd in 1785, met een stierengevecht met
de in Ronda geboren torero Pedro Romero (1754-1839),
een vooraanstaande figuur uit de
geschiedenis van het stierenvechten,
en de Sevilliaan Pepe Hillo (17541801). Het monument is gebouwd
uit zandsteen en opvallend zijn de
adellijke lijnen van de architectuur,
met een dubbele galerij met bogen op
Toscaanse zuilen over de voorste rijen
van de tribune. Op initiatief
van twee andere
legendarische stierenvechters uit Ronda,
Cayetano en Antonio Ordóñez, vinden hier
sinds 1954 aan het einde van de zomer de
belangrijkste stierengevechten van elk seizoen
plaats, de zogenaamde Corridas Goyescas.

Real Guarnicionería
de la Casa de Orleans
(Beperkte capaciteit. Toegangscontrole)

In de Koninklijke Zadelmakerij
van het Huis van Orléans
vinden we een tentoonstelling
van uitzonderlijk mooie,
ambachtelijk gemaakte tuigage
en uitrustingen die werden
gebruikt voor het inspannen van
de rijdieren voor de koetsen van de hertog van
Montpensier, de vijfde zoon van koning Louis Philippe
van Frankrijk, die zich in 1846 in Andalusië vestigde. We
kunnen hier twee complete tuigages bewonderen - een
galatuig en een tuig voor gewoon dagelijks gebruik,
waarvan alle metalen elementen prachtige stukken
edelsmeedwerk zijn - en mammelukkenzadels, oosterse
zadels, uniformen en diverse accessoires, die nu voor het
eerst aan het publiek worden getoond.

Ruiterschool
Naast de Plaza de Toros zijn er
een manege, met de Galería
Ecuestre - een gaanderij met een
tentoonstelling over de ruitersport
- en de stallen van de huidige
ruiterschool van de Real
Maestranza, gespecialiseerd
in de opleiding van ruiters in de
klassieke dressuur, een vast
onderdeel van de meest
prestigieuze nationale en
internationale hippische evenementen. Soms kan de
bezoeker hier getuige zijn van het onderricht op de
ruiterschool, dat wordt gedaan met Spaanse volbloeden.

