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Flamenco jaaroverzicht 2015 

Zoals ieder jaar kijken we terug op een roerig 

flamencojaar. De crisis slaat nog steeds gaten in 

begrotingen maar festivals en artiesten zijn 

inmiddels inventiever geworden en zien nieuwe 

kansen om toch weer hun wensen te realiseren.   

  

Het is jammer te moeten 

constateren dat gevestigde 

namen ons ontvallen, maar 

we zien ook het opkomen van 

nieuwe artiesten die het 

aandurven om hun 

debuutalbum uit te brengen. 

Laten we ze helpen door te 

kopen en niet illegaal te 

downloaden o.i.d. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een  

over een voorstelling waaraan ze deelnam in  

"Verdronken dorpen”. De gastschrijfster is deze keer, 

de afwisselend in Frankrijk en Nederland verblijvende, 

flamencodansdocente María Penders. Zij schreef over 

flamenco in haar column:  

“Un trozo de mi vida, bailaora /campesina”. 
 

                            
           Vaste columniste:                  Gastcolumniste: 

           Jacky Westerhof                  María Penders 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

        Doe mee! 
 

 
   

      Prijsvraag nr. 30  
           (uitslag 29e) 

 

Maak de grote El Flamenco 

Kerst kruiswoordpuzzel! 
 

Prijzen: Entreekaartjes 

flamencovoorstellingen én 

een jaarabonnement “El 

Mundo”, ’t NL-talig 

flamencotijdschrift 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 20 januari ‘16 
 

Bekendmaking winnaar:  

zaterdag 23 januari ‘16 
 

Deur geboortehuis Camarón op een kier 

Israel Galván onderscheiden 

Nieuw album Tino van der Sman 

Nieuw album van Julián Estrada 

4 nieuwe monumenten in Jerez? 

Plaquette Basilio Múñoz 

Volgende album Vicente Amigo onderweg 

Flamencovideo’s op internet (afl. 38)  

Kijk verder ook naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Optredens-workshops: januari-februari 

Flamenco jaaroverzicht 2015 

Mode-ontwikkelingen binnen flamenco 

Niet zo grappige grapjes 

As Agujetas naar Japan 

Manuel Agujetas overleden 

De Zambomba officieel cultureel erfgoed 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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