
 
Nr. 17 – 19 juli 2014 NIEUWS COLUMN 

 19e Festival de Jerez 
 

De cursussen die je kunt volgen tijdens de 19e 

editie van het Flamencofestival van Jerez tussen 21 

februari en 7 maart 2015 zijn bekendgemaakt.  

Je kunt je via internet inschrijven vanaf 1 

september. Eerdere aanmeldingen zijn niet geldig. 

 

Het festival duurt twee 

weken en je kunt je voor 

cursussen in schrijven in 

een- of beide weken. 

In de cursusprijs zijn de 

entreekaartjes begrepen 

voor de voorstellingen 

tijdens de lesweek in het 

Teatro Villamarta. 

 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof 

(“Spraakverwarringen”) en onze gastschrijfster is deze 

keer de 83 jarige ex-Flamencodanseres en – docente 

Esma Witte. Zij schreef over haar herinneringen aan haar 

flamencoverleden zowel in Nederland als in Spanje. onder 

de titel: ”Herinneringen van een flamencoverslaafde” 
 

                      
           Vaste columniste:                Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof                     Esma Witte 
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

  

Beantwoord de prijsvraag;  

Deze keer een tiental flamencovoorwerpen waarvan 

gevraagd wordt om de Spaanse benaming te raden.  

 

Je maakt dan kans op ‘n DVD een CD en ‘n mantón. 
 

Oplossing insturen uiterlijk woensdag 23 juli, 24:00 u.  

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 26 juli 2014. 

  Doe mee! 
 

   
      

Sfeerbeeld: optreden Farruquito in Jerez 

Punta Umbría houdt flamencoweek 

6e Flamencofestival van Ayamonte 

Joaquín Cortés geeft gratis masterclass 

90 leerlingen voor Antonio Canales 

Sfeerbeeld: Mayte Martín in Madrid 

Concurso Cante Flamenco para Veteranos 

Flamenco master 

Flamenco on Fire in Pamplona 

Flamencovideo’s op internet (6) 

Sfeerbeeld: Juan de Juan 

Sfeerbeeld: 45e Reunión de Cante Jondo 

Puente Genil's Flamencofestival 

Jueves Flamenco voor Mariana Cornejo 

De flamencotrein... die niet vertrok 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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