
 
Nr. 21 – 7 december 2014 NIEUWS COLUMN 

 Programma 19e Festival de Jerez 2015 

 

De 19e editie van het bekendste 

flamencodansfestival ter wereld, het Festival de 

Jerez, zal over een paar maanden plaatsvinden; van 

20 februari tot en met 7 maart 2015. 

 

De optredens binnen het 

festival zijn bekend 

gemaakt evenals de 

Festivalposter die deze 

keer voor het eerst een 

herkenbare artiesten-

afbeelding laat zien, nl. 

Manuel Liñán tijdens het 

Festival 2014 in zijn 

voorstelling, genaamd: 

“Nómada”. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Chiclana de la 

Frontera”) en onze gastschrijfster is deze keer de 

flamencodanseres en -docente Saïdjah Galo. Zij schreef 

over haar leven en ontmoeting met flamenco in haar 

column ”Mijn Flamenco" 

 
 

                     
           Vaste columniste:                Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof                   Mijn Flamenco 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 Negen mannen en een vrouw met hoed: raad de naam van 

de 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 10 dec. 24:00 u. 

Bekendmaking prijswinnaar op zaterdag 13 december. 

  Doe mee! 
   

      

Flamencovideo’s op internet’(afl. 15) 

Marina Heredia naar festival in Japan 

Acht dansers in de halve finale 

La Carbonería weer geopend! 

De nieuwe gitaar van Diego del Morao 

19
e
 Jueves Flamencos in Logroño 

Herdenkingsalbum Juan Ramón Jiménez 

Rectificatie: Vaarzon Morel in Arnhem 

La Carbonería nog even dicht 

Eric Vaarzon Morel in Arnhem 

Gratis cursus ex-gitaarleerlingen 

Joris Linssen ontmoet Rolf van Marle 

Uur van de wolf: de nood aan dansen 

Bulería van Tremendita populair 

Onthulling standbeeld van Fosforito 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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