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 Inschrijving Festival de Jerez geopend 
 

Vanaf maandag 1 september kun je je inschrijven 

voor een of meerdere danscursussen tijdens het 

Flamencofestival van Jerez (21 februari 2015 tot 7 

maart 2015). Er zijn inmiddels 13 v.d. 40 cursussen 

volgeboekt! Dus áls je wilt…. opschieten dan. 

 

Het festival duurt twee 

weken en je kunt je voor 

cursussen inschrijven in 

één- of beide weken. 

Als je je inschrijft voor 

méér dan één cursus (in 

dezelfde week) krijg je 

25% korting op de tweede 

en volgende cursus van het 

gelijke of lagere niveau. 

 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Van bruiloft 

tot bloemencorso”) en onze gastschrijver is deze keer de 

flamencogitarist Gerard Postma. Hij schreef over zijn 

flamencoverleden en kennismaking met de 

flamencogitarist Paco de Lucía in ”Het was geen truc 

van Paco…" 

 
 

                     
           Vaste columniste:                Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                  Gerard Postma 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 Zeven vragen over de zanger Pele en de danser Farruquito 

die samen op 28 januari ’15 zullen optreden in Carré in 

Amsterdam tijdens de komende Flamencobiënnale; een 

top-3 danser met een top-3 zanger; dat wordt mooi! 

Je maakt met de goede antwoorden  (die op de site zelf 

staan…even zoeken) kans op ’n toegangskaart voor het 

optreden van hen, te zien vanaf stoel 1 op de tweede rij! 

Oplossing uiterlijk insturen op woensdag 1 okt. 24:00 u.  

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 4 oktober. 

  Doe mee! 
   

      

Voorstelling “Generaciones” in Arnhem 

Flamencovideo’s op internet (11) 

Fernández Familie samen op de Bienal 

Debuutalbum Rodrigo Fernández 

Foto-expositie tegen hondenmishandeling 

Paco de Lucía Metrostation in Madrid 

Flamenco-nominaties Latin Grammy 

Vijf sterrenvoorstelling Isabel Bayón 

Flamencozanger Niño de Osuna overleden 

Foto-expositie “Va por ti, Paco” 

Tijdelijke sluiting Carmen de las Cuevas 

Imágenes van Rafaela Carrasco 

Documentaire over Paco de Lucía 

Marina Heredia met “Garnata” 

Flamencozanger Paco Moya overleden 
 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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