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                Arcángel en Estrella op bezoek 

 

Zowel Arcángel als Estrella Morente zijn deze week 

in Nederland te zien en Arcángel doet donderdag 10 

april ook nog Brussel aan.  

Een mooie gelegenheid om nu je directe omgeving 

ook goede flamenco te gaan beluisteren. Zó vaak 

komt dat nou ook weer niet voor! 

 

Vandaag, zaterdag, en 

zondag treedt Estrella 

Morente op in 

Amsterdam en Den 

Haag.  

Arcángel treedt zondag, 

woensdag en donderdag 

op in resp. Rotterdam, 

Amsterdam en Brussel. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Jerez de la 

Frontera”, deel 1) en onze gastschrijfster is deze keer de 

Flamencodanseres én docente Marta Flendrig.  

Zij schreef over haar kennismaking met flamenco in 

”Waarom een nederlands meisje flamenco ging dansen” 
 

               
           Vaste columniste:                   Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof                      Marta Flendrig 
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 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 a.s. woensdag 9 april, 24:00 u.  

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 12 april 2014. 

Doe mee! 
 

    
 

Presentatie affiche Cante de las Minas 

1e online flamencozangwedstrijd 

Estrella straalde 

Noche Blanca de Córdoba 

Farru treedt op ter ere van Paco de Lucía 

Annette meets Maria meets Anne 

Int. choreografie- en dansmeeting 

Calero & Sellés onderscheiden 

Eerste artiesten bekend voor 5e Biënnale 

Carmen Linares eert Paco de Lucía 

Flamencolezing Vida Peral 

Première “El Arco Flamenco” in Jerez 

Antonio Reyes eert oude meesters 

9e editie Ciclo BBK in Bilbao 

CD presentatie Esteban de Sanlúcar 
 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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