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 Interview met Andrés Peña  
Tijdens het vorige Festival de Jerez 2014 werd aan 

Andres Peña de publieksprijs toegekend voor zijn 

voorstelling "Órdago a la grande".  

Die prijs werd hem nu tijdens de 2015-editie 

uitgereikt. Ter gelegenheid daarvan hield ik een 

interview met hem. 

 

"Deze voorstelling is 

ontstaan toen mijn vader 

overleed en rond de 

geboorte van mijn 

dochtertje.  

Als dat niet gebeurd was, 

dan was die voorstelling er 

niet geweest." 

 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen van 

onze vaste columniste Jacky Westerhof (“Flamenco rond 

de kerk”) en onze gastschrijver is de flamencogitarist 

Onno Kramer. Hij schreef deel 3 in zijn flamencotrilogie 

onder de noemer “Ciclo de Invierno”: “…Afscheid in 

Diemen…” 
 

                     
           Vaste columniste:                  Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                     Onno Kramer 
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 

  Doe mee! 
 

 
 

 
 

Deze keer 5 vragen over het 

inmiddels afgelopen Festival 

de Jerez 2015. 

 

Je maakt met de goede 

antwoorden kans op een 

gesigneerde CD van de 

nieuwe en jonge 

flamencozanger Joaquín de 

Sola, incl. een foto waarop te 

zien dát hij de CD signeert. 

 

Oplossing uiterlijk insturen 

a.s. woensdag 1 april. 

Bekendmaking prijswinnaar 

op zaterdag 4 april. 
 
 

Centro Fosforito breidt uit 

Mairena Sinfonico; CD Antonio Mairena 

Semana Santa 

Sterren treden op bij 2e Flamenco on Fire 

Metrostation Paco de Lucía geopend 

Flamenco-optredens in de BeNeLux 

Marina García Herrera, een nieuw talent? 

13. Miguel Poveda: een documentaire 

Inschrijving Alegrías-wedstrijd geopend 

“Arroyo de miel” album Requena 

Rocío Molina genomineerd Olivier 2015 

Flamencovideo’s op internet (afl. 19) 

Nieuw album Enrique “El Extremeño” 

Flamencofestival BBK 2015 

Debuutalbum Sarayma 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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