
 
Nr. 9 – 12 oktober 2013 NIEUWS COLUMN 

 Verloting entreekaart Miguel Poveda  
 

Op woensdagavond 13 november a.s. vanaf 20:15 

uur treedt Miguel Poveda op in het Muziekgebouw 

aan 't IJ in Amsterdam. 

 

Onder de Nederlandstalige 

volgers op Twitter van  

El Flamenco wordt op 

dinsdag 5 november een 

entreekaartje verloot.  

Waarde € 35,-. 

Dus wil je naar de mooie  

voorstelling "ArteSano" van 

Miguel Poveda; volg me dan 

op Twitter en wie weet...  

 
 

 

Er is inmiddels weer een nieuwe column verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Flamenco mit 

den Zähnen”) en onze gastcolumniste is deze keer de 

Nederlandse schrijfster (“Tarantobloed”) en ex-

flamencodanseres Katja Schoondergang. Zij schreef de 

column; “Gerard Thoolen”. 

              
           Vaste columniste:                   Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof               Katja Schoondergang 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de 16 meest recente PRIJSVRAAG 

Linares, Martín en Márquez; 3 generaties Beantwoord de prijsvraag; je moet 10 foto’s herkennen 

van artiesten die ook een biografie op de website hebben 

staan, dus dat kan helpen. 

PRIJS:  

Deze keer een T-shirt van Camarón, een DVD van 

Camarón en een CD van Juan Habichuela! 

 

              
De uiterste inzendtermijn eindigt aanstaande 

woensdag 16 oktober 2013, 24:00 uur. 

Doe mee! 

Mosaico Flamenco in Madrid 

Flamencofestival in Tokyo 

De audities kunnen beginnen! 

Zang- en tekstwedstrijd por bulerías 

Japan gastheer Cante de las Minas 

In Fuengirola komt alleen flamenco er in 

Cigala ontvangt eredoctoraat universiteit 

Pele ontvangt zijn “Compás del Cante” 

Ciudad del Flamenco op de wachtlijst 

Cantares, een nieuw Madrileens tablao 

Eerbetoon aan “La Chaty” 

Presentatie CD Tierra de Luz 

"So you think you can dance" ... does flamenco! 

Flamencotekstwedstrijd 

Flamenco kinderoptredens in Madrid 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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