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Noche Blanca del Flamenco in Córdoba 

 

Aanstaande vrijdag is het weer zover: de 7e Noche 

Blanca del Flamenco in Córdoba vindt dan plaats. 

Dit jaar is het festival opgedragen aan Paco de 

Lucía. 

 

Op een tiental plaatsen in 

het historische centrum 

van de stad zullen er die 

avond – tot vroeg in de 

ochtend – flamenco-

optredens te zien en te 

horen zijn.  

De nacht begint om 

22:30 u. met een 

optreden van Sara Baras. 
 

 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Jerez de la 

Frontera”, deel 3) en onze gastschrijver is deze keer de 

Flamencogitarist Richard van Vugt.  

Hij schreef over zijn lessen en contacten in Morón de la 

Frontera onder de titel: ”Viva la Música!” 
 

                      
           Vaste columniste:                   Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                  Richard van Vugt 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

  

Beantwoord de prijsvraag;  

Deze keer een vijftal Youtube-filmpjes waarin je een 

flamencodans ziet; raad de palos!  

Als je er 3 van de 5 goed heb, ding je mee naar de prijzen. 

Je maakt dan kans op 1 DVD en 2 CD’s. 
 

Oplossing insturen uiterlijk woensdag 18 juni, 24:00 u.  

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 21 juni 2014. 

  Doe mee! 
 

                    

Los Veranos de la Villa 2014 

Prijsvraag: deze keer te hoog gegrepen..? 

Vandaag 46e “Torre del Cante” 

Eerbetoon aan Paco van 14 gitaristen 

Zomerworkshops in Amsterdam 

Festival a la Villette deels geannuleerd 

Gitaarweekend; Guitar Academy Camp 

Sara Baras vervangt BNE 

Esperanza Fernández wint UFI 2013 

Foto-expositie Sorolla 

Noche Blanca del Flamenco in Córdoba 

José Menese onderscheiden 

Utrera klinkt... 

Voorrondes Membrillo de oro afgesloten 

Joaquín Cortés keert terug naar Madrid 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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