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 Coro Flamenco Calle Real bestaat 15 jaar 

Het Nederlandse flamencokoor Calle Real, onder 

leiding van flamencogitarist Frans Nottrot, bestaat 

15 jaar. Reden voor een feestje, toch? Vandaar dat 

ze op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart een 

flamenco-evenement organiseren. 

 

Voor dit jubileum zullen 

ook gastartiesten uit 

Huelva optreden.  

Kaartjes kunt u via internet 

kopen:  

Jubileumavond: € 22,50 

Sevillanas dansworkshops 

+ Jubileumavond: € 37,50 

 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Mi prima 

Marta”) en onze gastschrijver is deze keer de 

flamencogitarist Onno Kramer. Hij schreef deel 2 in zijn 

flamencotrilogie onder de noemer “Ciclo de Invierno”: 

“Flamenco en geluidstechniek” 
 

                     
           Vaste columniste:                  Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                     Onno Kramer 
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 

  Doe mee! 
 

 

Drie relatief makkelijke 

vragen waarvan je de 

antwoorden op moet zoeken 

op de site zélf.  

Je hoeft dus niet je hoofd te 

breken, alleen maar even tijd 

er in te stoppen. 

Je maakt met de goede 

antwoorden kans op de DVD 

“La Búsqueda” van Paco de 

Lucía (Engels ondertiteld) + 

2 bijbehorende CD’s. 

Oplossing uiterlijk insturen 

a.s. woensdag 18 februari. 

Bekendmaking prijswinnaar 

op zaterdag 21 februari. 
 
 

Flamenco viene del Sur 2015 

Beatriz Romero presenteert debuutalbum 

Reeks opgedragen aan de flamencogitaar 

Esperanza Fernández onderscheiden 

Hommage aan Diego Rubichi 

Workshop Manuel Betanzos 

BNE met Ruíz, Flores en Lupi 

Expositie verenigt flamenco en de mijnen 

Joaquin Garrido brengt 3e album uit 

Kaartverkoop Festival de Jerez loopt goed 

Pedro Córdoba treedt op in BE-NL 

Sanlúcar, Pagés en Güito onderscheiden 

Flamencozanger El Tiriri overleden 

Goya voor “La Búsqueda” 

Flamenco Festival Londen 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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