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De Nederlandese Flamencobiënnale begint over 3 

maanden en het programma neemt steeds vastere 

vormen aan. Maar wat kunnen we nu eigenlijk 

verwachten? Flamenco? De meningen zijn daarover 

 

verdeeld. Misschien sta ik 

alleen (maar dat vind ik 

geen probleem), want ik 

vind het flamencogehalte 

te laag en heb de indruk 

dat er ook geen positieve 

ontwikkeling te ontdekken 

is in de programmering. 

Steeds meer artiesten doen 

vanalles onder het mom 

van "flamenco". 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Flamingo, 

flamengo en andere kunstvormen”) en onze 

gastschrijver is deze keer de flamencogitarist Adrian 

Elissen. Hij schreef over zijn inspirerende tijd in Spanje 

in zijn column ”Momentos de alimentación" 

 
 

                     
           Vaste columniste:                Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                  Adrian Elissen 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 Tien getekende karikaturen van flamencoartiesten uit 

heden en verleden.  

Raad er tenminste 7 goed en dan doe je mee voor de prijs! 

Je maakt met de goede antwoorden kans op ’n 

toegangskaart voor het optreden van Belén Maya met haar 

nieuwste voorstelling “Los Invitados” in Rotterdam op 16 

januari 2015. 

Oplossing uiterlijk insturen a.s. woensdag 5 nov. 24:00 u. 

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 8 november. 

  Doe mee! 
   

      

21e Exaltación de la Bulería 

Fandangoswedstrijd in Huelva 

2e internationale Flamencoweek Conil 

De laatste Agujetas debuteerde 

Flamencovideo’s op internet (afl. 13) 

Las Minas Flamenco Tour naar India 

Huelva: 1e nationale flamencowedstrijd 

Olga Pericet wint prijs 

Nieuw album Eric Vaarzon Morel 

Alvaro Paños in De Doelen 

Eigen peña voor Capullo de Jerez 

Tentoonstelling ter ere van Morente 

Manuel Limón de la Rosa overleden 

Nieuw album Argentina: Sinergia 

Dublin Flamenco Festival 2014 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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