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 Programma XVIII Festival de Jerez  
 

Vanaf vrijdag 21 februari tot zaterdag 8 maart vindt 

weer het 18e Flamencofestival van Jerez de la 

Frontera plaats. Het overzicht van de geplande 

optredens is nu ook bekendgemaakt. 

 

Er zijn dit jaar 36 

voorstellingen in 4 zalen 

(Teatro Villamarta, Sala 

Paúl, Sala La Compañía en 

het Palacio Villavicencio) en 

de entreebewijzen zijn nu al 

via internet te kopen.  

Dat is misschien wel een 

goed idee...  

 
 

 

Er is inmiddels weer een nieuwe column verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Bailando por 

Sevillanas”) en onze gastcolumniste is deze keer de 

Nederlandse ex-danseres en docente Spaans, Majella 

Dekkers. Zij schreef de column; “Eens een danseres, 

altijd een danseres”. 

              
           Vaste columniste:                   Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                   Majella Dekkers 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de 16 meest recente PRIJSVRAAG 

XIV Encuentros Flamencos de Granada Beantwoord de prijsvraag; waar staan bepaalde 

standbeelden, wie staan er op bepaalde schilderijen en wat 

is de echte naam achter een aantal artiestennamen? 

PRIJS:  

Deze keer een boek over stierenvechten, een cajón-DVD 

en een gitaar-CD 

 

              
De uiterste inzendtermijn eindigt aanstaande 

woensdag 20 november 2013, 24:00 uur. 

Doe mee! 

Kanshebbers voor de prijzen in Córdoba 

Artesano; Miguel in Eindhoven 

16 november; dag van de flamenco 

Eerbetoon aan Antonio Piñana 

Bienal de Flamenco de Sevilla 2014 

Expositie Paco Sánchez 

Internationaal cajónfestival in Emmen 

Alfonso Losa geeft les via internet 

Tomatito helpt mee 

Leerling van El Pele worden? 

Triana pura y pura; documentaire 

Flamencogids van Córdoba uit 

Flamencofestival in Dublin 

Flamenco voor het goede doel 

Jorge Pardo in Arnhem 
 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
 

 
  

http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Column.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Programma-XVIII-Festival-de-Jerez.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/10-2013-oktober-Yaq9ue.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/10-2013-oktober-Yaq9ue.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/11-2013-nov-11Majella11Dekkers.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/11-2013-nov-11Majella11Dekkers.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/10-2013-oktober-Yaq9ue.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/11-2013-nov-11Majella11Dekkers.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Prijsvraag.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-XIV-Encuentros-Flamencos-de-Granada.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Prijsvraag.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Kanshebbers-voor-de-prijzen-in-Cordoba.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Artesano-Miguel-in-Eindhoven.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-16-november-dag-van-de-flamenco.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Eerbetoon-aan-Antonio-Pinana.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Bienal-de-Flamenco-de-Sevilla-2014.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Expositie-Paco-Sanchez.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Internationaal-Cajonfestival-in-Emmen.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Alfonso-Losa-geeft-les-via-internet.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Tomatito-helpt-mee.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Leerling-van-El-Pele-worden.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Triana-pura-y-pura-documentaire.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Flamencogids-van-Cordoba-uit.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Flamencofestival-Dublin.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Flamenco-voor-het-goede-doel.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Jorge-Pardo-in-Arnhem.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Flamenco.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Dans/flamencodanslessen.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Gitaar/Gitaarlessen.html
http://www.elflamenco.nl/06-Tienda/Schoenen.html
http://www.elflamenco.nl/06-Tienda/Dansrok.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Canon/Flamenco_Canon.html
http://www.elflamenco.nl/04-Artistas/Zang/linkpagina-zangers.html
http://www.elflamenco.nl/04-Artistas/Dans/linkpagina-dansers.html
http://www.elflamenco.nl/04-Artistas/Gitaar/linkpagina-gitaristen.html
http://www.elflamenco.nl
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2013/November2013/2013-november-Programma-XVIII-Festival-de-Jerez.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/10-2013-oktober-Yaq9ue.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/11-2013-nov-11Majella11Dekkers.html

