
 
Nr. 30 – 6 december 2015 NIEUWS COLUMN 

  

Flamenco-optredens in december-januari 

De komende 2 maanden zijn er weer diverse 

optredens en workshops te volgen in Nederland 

en/of België (en Düsseldorf, als meest bereisbare 

plek langs onze Duitse grens). Antonio Reyes en 

Diego del Morao sluiten vandaag hun kleine 

tournee af, maar Antonio kun je deze maand nog in 

België zien. Verder is er een optreden en workshop  

 

van Patricia Guerrero, en zijn 

er optredens van Paco Peña, 

La Lupi, Antonio Canales, 

Israel Galván en kun je de 

eerste helft van 2016 een 

maandelijkse les krijgen van 

de Jerezaanse flamencodanser 

Joaquín Grilo, in Amsterdam. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een over 

fotografie binnen flamenco in "Flamenco en fotografie". 

De gastschrijver is deze keer de afwisselend in Spanje 

(Sevilla) en Nederland (Den Haag) verblijvende Schotse 

flamencogitarist, Philip Adie. Hij schreef over flamenco in 

zijn column: “Candelas, Doradas y Barbadillo”. 
 

                    
           Vaste columniste:                  Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                    Philip Adie 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

        Doe mee! 
 

 

    

      Prijsvraag nr. 29  
           (uitslag 28e) 

 

(her)ken je flamencodanser 
Zoek 11 namen bij de foto’s 

van flamencodansers. 
 

Prijzen: Nieuw album van 

Arcángel én een jaar-

abonnement “El Mundo”, ’t 

NL-talig flamencotijdschrift 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 9 december ‘15 
 

Bekendmaking winnaar:  

zaterdag 12 december ‘15 
 

Farruquito & Familia keert terug 

Carlos Saura werkt aan Jota-film 

Optredens-workshops: december-januari 

Dorantes presenteert nieuw album 

Flamencovideo's op internet (afl. 35) 

Festival de Jerez: 23 v.d. 40 cursussen vol 

Na overlijden wint Paco nog een Grammy 

Heruitgave 5 albums Enrique Morente  

Kijk verder ook eens naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Festival de Jerez presenteert programma 

Flamencovideo's op internet (afl. 34) 

Sara Baras onderscheiden 

Boek "Contra las cuerdas" in het Engels 

Onrust bij Centro Andaluz de Flamenco 

Flamenco wint weer in La Voz Kids 2 

Flamenco voor de Paus 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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