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Flamenco-optredens in oktober '15 

Er is deze maand een relatief grote samenloop van 

flamenco-optredens en dus een unieke kans om een 

heleboel artiesten live te zien optreden in 

Nederland en/of België. En ook al doet de 

onderstaande foto wellicht anders vermoeden: er 

komen niet alleen maar goede flamencogitaristen. 

 

- Vicente Amigo 

- Tomatito 

- Eduardo Guerrero 

- Laura Vital 

- Rocío Márquez 

en ook onze "eigen" 

flamencogitaristen: 

- Erik Vaarzon Morel  

- Myrddin de Cauter 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een over 

piano binnen flamenco in "Piano momenten". 

De gastschrijfster is deze keer de afwisselend in Spanje en 

Nederland verblijvende Tamar Porcelijn. Zij schreef over 

flamenco in haar column: “Voelen zonder woorden”. 
 

                    
           Vaste columniste:                  Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof                Tamar Porcelijn 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

Doe mee! 
 

 
 

      Prijsvraag nr. 28  
           (uitslag 27e) 

 

   "Flamenco connecties" 
Zoek 6 namen en links naar 

de websites van connecties 

vanuit NL/B met flamenco. 
 

Prijzen: Een iPunes- en 

Spotifycard en een zwarte 

danswaaier. 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 28 oktober ‘15 
 

Bekendmaking winnaar:  

zaterdag 31 oktober ‘15 
 

Hermanos Conde in Madrid sluit haar deuren 

Los del Río vieren 50-jarig jubileum 

Parrita brengt nieuw album uit na 8 jaar 

Rubén Olmo onderscheiden 

CD-cover nieuw album Arcángel  

Tejíendo Lunas nieuw album Laura Vital 

Flamencoradio via internet 

Festival de Jerez: begint vol te raken  

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. 32) 

Flamencogitaar website gelanceerd! 

Vida Peral 40 jaar danseres 

Nieuw – postuum – album “El Torta” 

Fundación Cristina Heeren verhuist 

De andere danscursussen in Jerez 

 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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