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 David Lagos wint Lámpara Minera 

 

Gisteravond – eigenlijk vannacht – werd de 

belangrijkste flamencowedstrijd in het Festival 

Internacional de Cante de las Minas in La Unión 

beslist in de finale 

 

David Lagos uit Jerez de 

la Frontera (het is de eerste 

maal dat een Jerezaanse 

zanger deze wedstrijd 

wint) is de grote winnaar 

geworden van deze avond. 

Hij won de belangrijkste 

prijs, de Lámpara Minera 

(incl. € 15.000,-) en nog 4 

categorie (palo) prijzen. 

 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Flamenco 

over de grens”) en onze gastschrijver is deze keer de 

flamencogitarist en componist Jacco Müller. Hij schreef 

over zijn betekenisvolle ontmoetingen en 

samenwerkingen in ”Onverwachte Wegen & Ensalada 

Mixta” 
 

                      
           Vaste columniste:                Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                     Jacco Müller 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 Deze keer tien vragen over de beroemde Spaanse dichter 

die ook belangrijk in Flamenco is geweest: Federico 

García Lorca.  

Je maakt met tenminste 7 goede antwoorden  (die op de 

site zelf staan…even zoeken) kans op ’n toegangskaartje 

voor het optreden van Marina Heredia in Amsterdam (22-

01-2015) en een iTunescard t.w. € 15,-. 

Oplossing insturen uiterlijk woensdag 27 aug., 24:00 u.  

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 30 augustus. 

  Doe mee! 
   

      

Nieuw festival: Flamenco 340 

3
e
 week Veranos del Corral 

Afbeelding Farruquito blijft waar die is 

Workshop Javier Latorre in Amsterdam 

Cante de las Minas brak records 

Morente’s wereld 

Cristina Heeren leverancier Bienal 

Voorronde Cante de las Minas in Tokyo 

Winnaar Bordón bezig aan debuutalbum 

Optredens Andalusische kust 

Finalisten Cante de las Minas bekend 

Flamencovideo’s op internet (8) 

Tarantaswedstrijd viert gouden jubileum 

Tauramaquia Flamenca; een succes 

Estrella straalde in La Unión 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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