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 Paco de Lucía begraven  
 

Afgelopen 1 maart 2014 is Paco de Lucía in zijn 

geboorteplaats Algeciras begraven. Hij is 66 jaar 

geworden en kreeg, terwijl hij bij zijn huis in 

Mexico met zijn 8-jarige zoon op het naburige 

strand voetbalde, een dodelijk hartinfarct. 

 

Hij werd zowel vrijdags in 

Madrid als zaterdags in 

Algeciras opgebaard.  

De belangstelling was 

overweldigend groot voor de 

uitvaart. Vele vrienden en 

artiesten woonden de 

uitvaartdienst bij en droegen 

de baar naar zijn laatste 

rustplaats.  
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“De opera 

Carmen van Bizet”) en onze gastschrijver is deze keer de 

Flamencodanseres én docente Jessica Achten. Zij schreef 

over haar tijd in Spanje in “Sevilla tiene una cosa que solo 

tiene Sevilla” 
 

              
           Vaste columniste:                   Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof                      Jessica Achten 
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

Halve finale zangwedstrijd in Plasencia Beantwoord de prijsvraag; deze keer, n.a.v. het overlijden 

van Paco de Lucía, een prijsvraag met stellingen over hem 

en zijn – artistiek – leven.  

Je maakt dan kans op 5 DVD’s en 1 CD van Paco. 
 

Oplossing insturen uiterlijk woensdag 9 april, 24:00 u.  

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 12 april 2014. 

Doe mee! 
 

    
 

Martírio; artistiek 30 jaar oud... 

Manuel Liñán als nomade in Jerez 

Gitaarfestival Córdoba eert Paco de Lucía 

Diego el Cigala nu Spanjaard-af 

Alicia Márquez: Los hilos del tiempo 

Erfenis van Camarón 

Andrés Peña: sterk alleen 

Enquete over flamencometronomen 

Jerezaanse artiesten gaan crowdfunden 

Marco Flores doolt door zijn labyrinth 

Documentaires Paco de Lucía 

Tía María Bala overleden 

Paco de Lucía begraven 

David Lagos op zijn Jerezaans 

En la Memoria del Cante: 1922 
 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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