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Basilio Muñoz Mora overleden 
 

De in Nederland bekende flamencodanser / -docent 

Basilio Muñoz Mora is afgelopen maandag in 

Madrid overleden. Het overlijden kwam niet als 

een verrassing, want het was het einde van een 

lang ziektebed. Zijn partner Wim Willers heeft 

hem ruim een jaar verzorgd. 

 
 

Vanaf 1974 vestigde hij 

zich in Nederland en 

ging wonen in Utrecht. 

Hij opende daar een 

dansstudio en onderwees 

flamenco, Spaanse dans, 

Escuela Bolero en de 

regionale Spaanse 

dansen. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef “Zomer 

2015” (deel1 van 2). 

De gastschrijver is deze keer de in Eindhoven wonende 

Erik Verhoef. 

Hij schreef over zijn drijfveer, nl. creativiteit, in  

“Flamenco en composities”  
 

                     
           Vaste columniste:                  Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                  Erik Verhoef 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 

  Doe mee! 
 

 
 

Deze keer een aantal foto’s 

van aan flamenco 

gerelateerde plekken in 

Spanje en in België en 

Nederland 
 

Je maakt met de goede 

antwoorden kans op:  

- DVD ("Torero" van 

Antonio Canales) en  

’n dunne grote mantón 

 

Oplossing uiterlijk insturen 

a.s. woensdag 5 augustus. 

Bekendmaking prijswinnaar 

op zaterdag 8 augustus. 
 

Antonio Reyes gaat 2 albums uitbrengen 

Bar-conflict Gazpacho Andaluz 2015 

Flamencozangers in zorgelijke toestand 

Jueves Flamenco in Cádiz live te volgen 

Masterclass Tomatito in Eindhoven 

Juan Ogalla genomineerd voor een Bessie 

Dansdocenten gezocht 

Nieuw album Michele Iaccarino  

Kijk verder ook eens naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Programma Veranos del Corral 2015 

Opnames Terremoto-documentaire gestart 

2e Int. Gitaarmeeting afgelopen 

Filo de los Patios wint Melón 

Cante de las Minas: halve finales en jury 

José Mercé geeft gratis concert 

Cristina Heeren geeft mogelijkheden 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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