
 
Nr. 8 – 8 september 2013 NIEUWS COLUMN 
 Inschrijving cursussen Festival Jerez geopend! 

 

Vanaf nu (2-9) kun je je inschrijven voor de 

danscursussen tijdens het flamencofestival van 

Jerez de la Frontera 2014.  

 

Schrijf je via de site in of fax 

de aanmelding en kies een 

van de vele danscursussen 

die er gegeven worden tussen 

21 februari en 8 maart. Én je 

ziet een aantal 

flamencovoorstellingen die je 

als cursist gratis bijwoont 

vanaf je eigen vaste zitplaats! 

 
 

 

Er is inmiddels weer een nieuwe column verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Por las calles 

de Madrid”) en onze gastcolumniste is deze keer De 

Belgische Ana Ramón, dansdocente uit Antwerpen. Zij 

schreef de column; “Eerste kennismaking met de boeiende 

wereld van flamenco”. 

              
           Vaste columniste:                   Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                       Ana Ramón 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de 16 meest recente PRIJSVRAAG 

Afl. 4, 5 en 6 “Flamenco para tus ojos” Beantwoord de prijsvraag; de antwoorden zijn te vinden 

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

PRIJS:  

Deze keer 2 DVD’s: 

“Flamenco” en “Sevillanas” van de regisseur Carlos 

Saura. Deze twee klassiekers mogen niet in je 

verzameling ontbreken! 

        
De uiterste inzendtermijn eindigt aanstaande 

woensdag 11 september 2013, 24:00 uur. 

Doe mee! 

Gemeente sluit Flamencodansschool 

CD presentatie Jeff Heijne 

Tomasito in film “Gerónimo” 

La Fiesta “La Bulería” live op radio 

Op zaterdag naar peña “La Bulería” 

Estrella Morente in korte film 

Manuel Moreno “El Pele” onderscheiden 

Optredens in Amsterdam en Gent 

Miguel Poveda annuleert concert in Cáceres 

Córdoba is gastheer bij eerste gitaarcongres 

I Muestra de Flamenco en el Central 

Torero met arte 

Edsart Udo de Haes: Eeuwigelaan 

Flamencomuseum bij de Torre de la Plata 

Flamencovoorstellingen in Candela 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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