
 
Nr. 25 – 17 mei 2015 NIEUWS COLUMN 

 Oude opname Vicente Amigo bij Sonja 

 

De ouderen onder ons zullen zich de TV-show van 

Sonja Barend vast nog wel herinneren. Dat Vicente 

Amigo daar op jonge leeftijd (16) optrad is voor de 

meeste flamencogitaarliefhebbers ook geen 

geheim, maar de opname zelf had ik nog nooit 

gezien. Die staat nu sinds een paar dagen op 

internet en wil ik jullie niet onthouden.. 

 
 

Hoewel sommigen het bijna 

anders willen doen geloven 

zou Vicente uiteraard ook 

zónder dit optreden 

internationaal doorgebroken 

zou zijn; maar het is wel een 

leuk Nederlands detail in zijn 

flamencogeschiedenis. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  
 

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef “Una fiesta 

andando” ter gelegenheid van haar vaders verjaardag. 
 

De gastschrijver is deze keer flamencogitarist Detmar 

Breuker. Hij schreef “Mijn flamencoreis”  
 

                     
           Vaste columniste:                  Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                   Detmar Breuker  
 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 

  Doe mee! 
 

 
 

Met Pinksteren voor de deur, 

deze keer 5 cultuurvragen 

over het bedevaartsoord El 

Rocío 
 

Je maakt met de goede 

antwoorden kans op:  

een Zang-CD (Pitingo),  

een Gitaar-CD ) Juan 

Carlos Romero), 

én een Dans-DVD (Carmen 

Amaya). 
 

Oplossing uiterlijk insturen 

woensdag 24 juni. 

Bekendmaking prijswinnaar 

op zaterdag 27 juni april. 
 

“Tablao” wordt nieuw album Arcángel 

José Canela presenteerde debuutalbum 

Beatriz Romero in finale zangwedstrijd 

Renovatie geboortehuis Camarón gestart 

Nieuw album Juani de la Isla 

Suma Flamenca: meer dan 370 activiteiten 

Antonio El Pipa onderscheiden 

Nieuwe voorstelling Estrella Morente  

Kijk verder ook eens naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Inschrijving Gitaarfest. Córdoba gestart 

Manuel Morao voorgesteld als ereburger 

Razón de Son, beste flamencoalbum 

Eerbetoon aan Félix Grande in Sevilla 

Flamencodocumentaire 

Cádiz en Jerez op één album 

 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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