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 Afscheid Manolo Sanlúcar! 

 

Zaterdagavond 27 juli was het opeens zo ver: 

Manolo Sanlúcar kondigde zijn - direct ingaande - 

afscheid aan van het podium  

 

Na een artiestenleven van 

meer dan 50 jaar stopt hij 

met onmiddellijke ingang 

met optredens.  

Hij heeft een enorm project 

afgerond, waar hij in 2008 

mee startte, en hangt zijn 

gitaar nu aan de wilgen. 

In november wordt hij 70 

jaar. 
 

 

Er is inmiddels weer een nieuwe column verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“De feria van 

Sevilla”) en daarnaast zijn er deze keer 3 columns in een 

zomerreeks van de gastcolumnist Huib Wilkes “El 

Humberto Payo”, genaamd; “Verhaal van een 

Nederlandse flamencogitarist, deel 2”. 

              
           Vaste columniste:                   Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                    Thérèse Laurant 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de 16 meest recente PRIJSVRAAG 

Viernes Flamencos live te volgen Beantwoord de prijsvraag; de antwoorden zijn te vinden 

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

PRIJS:  

CD van Paco de Lucía (Cositas buenas), de DVD 

“Carmen” en een dunne zwarte mantón met 

geborduurde bloemen er op. 
 

        
De uiterste inzendtermijn eindigt aanstaande 

Woensdag 7 juli 2013, 24:00 uur. 

Doe mee! 

Irritatie over eerbetoon Manolo Morilla 

Start van Cante de las Minas 

Pepe Alconchel wint Peteneraswedstrijd 

Raúl Gálvez presenteert nieuwe CD 

Eind(?)stand crowdfundingproject 

16e dansfinale Alegrías in Cádiz 

Professor protesteert tijdens buluitreiking 

Cante de las Minas in posters 

Flamenco para tus ojos 

De “Mujerez” traden op 

Voorstelling “Duende” in het Generalife 

Partijen spelen politieke spelletjes 

Cante de las Minas pakt uit 

Paco de Lucía ontmoet Chick Corea weer 

Melón de Oro 2013 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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