
 

NIEUWS COLUMN 
 Festival en Bienal 

De 4
e
 Nederlandse Flamencobiënnale is inmiddels 

weer voorbij, en dat betekent vooruitkijken naar het 

volgende Festival en de volgende Bienal. 

Het volgende festival is het 17
e
 Flamencofestival in 

Jerez de la Frontera (incl. danslessen) en start op 23 

februari 2031. De eerstvolgende Bienal de 

Flamenco is de 3
e
 van Málaga en die begint op Día 

de Andalucía, oftewel 28 februari 2013. 
 

            
 

Naast de gastcolumnist(en) die iedere 5 weken een 

eenmalige column publiceren is er nu ook een vaste 

columniste aan de site verbonden; Jacky Westerhof. 

Nu staat er zowel een nieuwe column van de vaste 

columniste op de site als een column van de 

gastcolumnist, de flamencogitarist Eric Vaarzon Morel 
 

              
           Vaste columniste:                Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof               Eric Vaarzon Morel 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN PRIJSVRAAG 

 Beantwoord de 1
e
 prijsvraag en maak kans op een CD-box 

met daarin onderstaande 10 CD’s van het legendarische 

flamencokoppel Camarón de la Isla en Paco de Lucía! 

1. Al verte las flores Llorán 

2. Cada vez que nos miramos 

3. Son tus ojos dos estrellas 

4. Canastera 

5. Caminito de totana 

6. Soy caminante 

7. Arte y majestad 

8. Rosa María 

9. Castillo de arena 

10. Camarón en la Venta de Vargas 

De uiterste inzendtermijn eindigt op 

17 februari 2013, 24:00 uur. 

Doe mee! 

Bienal de flamenco de Málaga 2013 

Flamenco voor armoedebestrijding 

CD Periquín: "De Madrid al Cielo" 

Mayte Martín en Belén Maya traden op 

Nieuw album Kiko Veneno 

Heilige St. Isidorus 

Site 2 dagen offline 

La Chana: de documentaire 

Jesús Méndez ontvangt publieksprijs 

Flamenco viene del Sur 

Pies de Plomo overleden 

Flamenco voor kankerbestrijding 

Javier Conde ontvangt Criticiprijs 2013 

Arcángel in Eindhoven 

Diego el Cigala in Carré 
 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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