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Interview met Farruquito 

 

Nee, niet door mij, maar Farruquito werd 

geïnterviewd op TV in het programma "Viajando 

con Chester". Dus in het Spaans en niet 

ondertiteld.  

Voor degene die het verstaan lijkt het me een 

interessant interview en voor de anderen heb ik een 

paar genoemde zaken op een rijtje gezet. 

 

“Ik heb mezelf vergeven 

en God ook en er zal een 

dag komen dat ik zal 

vertellen wat er precies 

gebeurd is die dag, zodat 

mensen ook mijn kant 

een keer horen”. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef “Optredens 

her en der”. 

De gastschrijver is deze keer die in Spanje woonachtige 

flamencogitarist Jasper Lockefeer. Hij schreef het mooie 

“El Niño Miguel”  
 

                     
           Vaste columniste:                  Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof               Jasper Lockefeer  

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

2.500 pagina's! 
  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 

a.s. woensdag 24 juni. 

Bekendmaking prijswinnaar 

op zaterdag 27 juni. 
 

Juan Diego begonnen aan 3e soloalbum 

Membrillo de oro voor Ana Ramírez 

Fundación Cristina Heeren sluit jaar af 

Curro de Utrera overleden 

50e editie Caracolá Lebrijana 

Première videoclip David Palomar 

Beyond the memory, voor Paco 

Tweede album Javier Patino onderweg  

Kijk verder ook eens naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Flamencovideo’s op internet (afl. 25) 

Festival Los Veranos del Corral 2015 

Weer minder subsidie Festival de Jerez 

José Luís Priego overleden 

Boek-DVD van José Manuel León 

40-jarig jubileum Festival Segovia 

Optreden Tomatito in Eindhoven 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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