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Flamenco Biënnale 2015 
 

Het is zover: de 5e editie van de Nederlandse 

Flamencobiënnale startte vrijdagavond met de 

voorstelling “Los Invitados” van Belén Maya. 

 

Lees het programma door 

en maak keuzes wat betreft 

de voorstellingen waar je 

heen gaat. Het zijn er 

immers zoveel dat je ze 

waarschijnlijk niet 

allemáál gaat zien.Er is 

ook een .pdf bestand 

gepubliceerd, met alle 

voorstellingen etc. per dag 

 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof ("Bailar con 

abanico") en onze gastschrijver is deze keer de gitarist 

Onno Kramer (die 3 columns schrijft in de serie “Ciclo 

de invierno”) met “Flamencogevoel…in Nederland”. 

 
 

                                 

        Vaste columniste:                       Gastcolumnist: 

         Jacky Westerhof                         Onno Kramer 
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: COLUMN 

  

Er is deze keer in de uitvoering van mijn planning iets 

verkeerd gegaan… Jullie hadden vorige week een nieuwe 

nieuwsbrief moeten krijgen en dan stond er op deze plaats 

de uitnodiging om de prijsvraag op te lossen. Daar is het 

nu te laat voor. De oplossing etc. komt vandaag op de site.  

 

Er is wel een extra column van Eva-Luca Pouwer “het 

meisje op de poster van de Flamencobiënnale” met haar 

verhaal “Type Spaanse vrouw met polkadotjurk”. 
 

                                  
 

Sfeerbeeld: Los Invitados van Belen Maya 

Mundo Flamenco: van 6 naar 4 

Pele zondag op TV bij Vrije geluiden 

Zwart-wit flamencoschilderijen in Jerez 

Expositie van flamencoschilderwerk 

Flamencofestival Mairena del Alcor 

21e SIMOF 2015 

Nieuw album van “El Tato” 

Wetenschappelijke “duende”-meting… 

Hommage aan Félix Grande 

Nieuw Spaans flamencoradioprogramma 

Gitaarwedstrijd vernoemd naar Paco Peña 

Jiro Yoshikawa schenkt museum gitaar 

Actie gestart voor straatnaam El Torta 

II Certamen de Letras Flamencas 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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