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    Torobaka; nieuwe voorstelling Galván 

 

De nieuwe voorstelling van Israel Galván is er een 

in samenwerking met de Kathakdanser Akram 

Khan. Ze beloven geen etnische uitwisseling tussen 

tradities maar ze willen iets nieuws creëren, iets van 

dans vóórdat het een kunstvorm werd, echter wel 

afgeleid van kathak en flamencodans. 

 

Inmiddels is ook 

bevestigd dat deze 

voorstelling de afsluiting 

zal zijn van de de 5e 

Flamencobiënnale en op 

zowel 2 als 3 februari 

2015 te zien zal zijn. 

Kaarten zijn reeds te 

bestellen. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Jerez de la 

Frontera”, deel 2) en onze gastschrijver is deze keer de 

Flamencozanger Juan Peñas.  

Hij schreef over zijn vroege jeugd en aanraking met 

flamenco in ” Zelfs om in slaap te vallen wou je 

flamenco” 
 

                      
           Vaste columniste:                   Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                      Juan Peñas 
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 Beantwoord de prijsvraag; deze keer, n.a.v. de Semana 

Santa – de Heilige week voorafgaande aan Pasen – een 

prijsvraag met stellingen over de Semana Santa.  

Je maakt dan kans op 1 DVD en 2 CD’s over de Semana 

Santa en de laatste CD van Paco de Lucía: “Canción 

Andaluza”. 

Oplossing insturen uiterlijk woensdag 14 mei, 24:00 u.  

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 17 mei 2014. 

  Doe mee! 

                         

Juridisch gevecht museum Camarón 

CD José Mercé uitgegeven door Peña 

Groot eerbetoon voor El Torta 

Nieuw album Pitingo 

VI Festival Flamenco van Córdoba 

Sevilla afgeladen vol met flamenco 

Tweede album flamencopianiste 

Feria de abril 

Complete werk van Niño de Marchena 

Cuando Yo Era - Eva 

Training cultureel flamencomanagement 

Joaquín Cortés in “Gitano” 

EP Pablo Martínez Flamenco-Jazz Band 

Toen Eva was... 

Poster 58e Potaje Gitano gepresenteerd 
 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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