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 Música en Danza nu incl. flamenco  
Vrijdag 21 juni is de 62e editie van het Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada 

gestart.  

Het festival is met 5 dagen verlengd en die tijd is 

geheel toegewezen aan flamenco.  

 

 

Paco de Lucía, José Mercé, 

Arcángel, Dorantes en Israel 

Galván zullen optreden en de 

voorstelling "Flamenco Hoy" 

van Carlos Saura zal te zien 

zijn.  

 

Het festival duurt van 21 juni 

tot 13 juli 2013. 
 

Er is inmiddels weer een nieuwe column verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Amor de Dios, 

deel 2”) en daarnaast heeft deze keer de gastcolumniste 

Thérèse Laurant, voormalig danseres en choreografe van 

het Internationaal Dans Theater een column geschreven; 

“Zwart met gele randjes”. 
 

              
           Vaste columniste:                   Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                    Thérèse Laurant 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een greep PRIJSVRAAG 

47e flamencofestival Ciudad de Almería Beantwoord de prijsvraag; de antwoorden zijn te vinden 

op de site zelf, als je het niet uit je hoofd weet… 

PRIJS:  

2 CD’s van José Mercé; “Del amanecer” en “Aire” 

en de DVD “Sabores” van Sara Baras. 
 

      
De uiterste inzendtermijn eindigt op 

Woensdag 3 juli 2013, 24:00 uur. 

Doe mee! 

Opening peña flamenca 'Rafael del Águila' 

Vanavond 42e Potaje Gitano de Utrera 

Programma 48e Caracolá de Lebrija bekend 

Todocajón terug in Madrid 

Zomercursussen La Chumbera vanaf 1 juli 

Las Minas in Europa 

Socialistisch protest tegen bezuinigingen 

Jeff Heijne: de CD is klaar! 

In Triana herleeft “Festival Pasando el Puente” 

60% minder subsidie Festival de Jerez 

Festival Granada opent deuren voor flamenco 

Winnaars “Jóvenes Flamencos” bekend 

Niño de las Almendras overleden 

Miguel Narros overleden 

3e Bienal de Flamenco in de gevangenis 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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