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CARLOS BENITES
Entre el Amor Y Yo

Biografia Carlos Benites.
Carlos Benites estudio en La Escuela de 
Arte Juego de Graduvado pase por Vasias 
Agropoenova Hasta llagam al Mariachi 
ivva donde comanzo. Conto Tompetista 
ivego paso ala direccion. Musival de la 
Asrupacion mas tarde en el ano 2008 
paso a la direccion General de Mariachi 
logande buenes Resultados y grande 
Amico Guillermo Veldhoven Holanda.

Carlos Benites studeerde op de Art School.
Daarna heeft hij verschillende banen 
gehad. Toen ondekte hij de Mariachi 
muziek, waar hij begon als Trompetist. 
Daarna werd hij Direkteur-Generaal van 
de Mariachi groep (2008) en maakte veel 
goede resultaten (o.a. produktie cd’s e.d.) 
Carlos is door de jaren heen een grote 
vriend geworden van Willem Veldhoven.

De opbrengsten van deze CD 
worden gebruikt voor microkrediet 
projecten op Cuba. Ejemplo micro 
credito para Cubanos.

Production: Holanda pro Cuba 
Guillermo Veldhoven - Montero - 
Carlos Benites.
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Beste Mensen, Geacht Bestuur,

Al meer dan twintig jaar houdt de Stichting Holanda Pro Cuba zich bezig met humanitaire 
projecten op Cuba. Zo hebben we in de loop der jaren een aantal containers met hulp-
goederen voor scholen en ziekenhuizen naar Cuba verscheept. Op dit moment zijn we 
druk bezig in Las Tunas met de plaatselijke bevolking een muziekschool op te zetten. In 
het complex komen studio’s voor geluid en videoopnames en oefenruimtes. We richten 
ons daarbij voornamelijk op Mariachimuziek. Holanda Pro Cuba heeft in de loop der jaren 
talloze cd’s en video dvd’s gemaakt met deze populaire muzieksoort tot onderwerp.
 
Een van de belangrijke figuren in de wereld van de Mariachi op Cuba is Carlos Benites. 
Carlos is oprichter van de Mariachi Groep Las Tunas. Deze groep bestaat inmiddels 15 jaar. 
Hij is trompettist, zanger, componist/arrangeur en algemeen leider van de groep. Tot een 
jaar geleden toen Carlos zijn arm verloor door een amputatie als gevolg van kanker. Carlos 
geeft niet op en zet zijn werk met enthousiasme en volharding voort. Alleen zelf spelen 
kan hij niet meer. Carlos is een voorbeeld van hoe iemand tegenslagen en moeilijkheden 
in zijn persoonlijke leven weet te overwinnen en doorgaat op de ingeslagen weg met de 
kracht en overtuiging die nodig is om de gewenste doelen te bereiken. Zijn inspanningen 
wekken bewondering en verdienen wat Holanda pro Cuba betreft respect en ondersteun-
ing. Samen met hem, de muzikanten van de groep en de bevolking willen we dan ook een 
school/studio voor Mariachi Muziek opzetten in Las Tunas Cuba.
 
We vragen geen tienduizenden Euro’s voor het realiseren van dit project. Al het werk wordt 
op vrijwillige basis gedaan door de plaatselijke bevolking, gesteund door Stichting Holanda 
Pro Cuba. Waar helaas geen geld voor is, is de apparatuur en de inrichting van de school/
studio, zoals microfoons, opnameapparatuur, computers en een dvd-kopieermachine, e.d.
 
Wij kloppen bij u aan voor financiële ondersteuning om dit plan te realiseren. Iedere bij-
drage is van harte welkom. Van organisaties hopen we een substantiële bijdrage te ont-
vangen. Graag nodigen wij u uit een kijkje te nemen op onze website: www.holandap-
rocuba.nl. Dit project valt onder Micro Krediet Project voor Cubanen. Er wordt geen rente 
gerekend maar het is wel de bedoeling dat het geleende geld wordt terug betaald, om 
hiermee weer nieuwe projecten op te zetten.
 
Op verzoek sturen we u graag aanvullend materiaal toe. (dvd’s over Cubaanse Mariachi 
Muziek en diverse cd’s ook met Cubaanse Mariachi Muziek. Alle donateurs en sponsoren 
krijgen gratis 3 cd’s en 3 dvd van/over de Cubaanse Mariachi Muziek toegestuurd.
 
Met vriendelijke groet, Willem Veldhoven
(Voorzitter stichting Holanda Pro Cuba)
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