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Inschrijving geopend 20e Festival de Jerez 

Het is zo ver: vanaf 1 september kun je je 

inschrijven voor de (m.n. dans-)cursussen die 

gegeven worden tijdens het komende 20e Festival 

de Jerez, dat plaatsvindt tussen 19 februari en 5 

maart 2016. Er staan maximaal 25 leerlingen in 

een les. 

 

Niveau danslessen: 
Iniciación 1  

(12 uur / €325,-) 

Iniciación 2  

(12 uur / €325,-) 

Básico (15 uur / €365,-) 

Medio (15 uur / €365,-) 

Perfeccionamiento  

(15 uur / €365,-) 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er 2 over 

haar zomervakantie in Spanje; “Zomer 2015” (1 en 2). 

De gastschrijfster is deze keer de in Spanje verblijvende 

Iris Victoria Dekker. Zij schreef over haar flamencobegin 

en –leven in Sevilla in haar column: “Con arte”  
 

                    
           Vaste columniste:                  Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof             Iris Victoria Dekker 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: de meest recente: PRIJSVRAAG 

 

Doe mee! 
 

 
 

      Prijsvraag nr. 27  
           (uitslag 26e) 

 

   "Flamenco provincies" 
Raad aan de hand van een 

tweetal foto’s welke 

(flamenco-)provincie je ziet. 
 

Prijzen: DVD ("Real" van 

Miguel Poveda) en 'n CD-

box van 3 Sevillanas CD's. 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 16 september ‘15 
 

Bekendmaking winnaar:  

zaterdag 19 september ‘15 
 

Flamenco CD-collectie van ABC 

4e flamenco-ontmoeting in Utrecht 

Cepero regelt solidariteitsvoorstelling 

2e Aziatisch Flamencofestival 

Overzicht beschikbare lessen Fest. d. Jerez 

“Raíces y Duende”: een documentaire 

I Festival Flamenco de Tetuán 

Septiembre es Flamenco vanaf vandaag  

Kijk verder ook eens naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Ledesma wint Flamencojongerenwedstrijd 

Standbeeld van Terremoto hijo onthuld 

Fundación Cristina Heeren helpt El Choro 

Círculo Flamenco de Madrid 

Gala-avond Festival in Mairena verplaatst 

Flamencodanseres voor Madonna 

WOMEX 2015 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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