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Optredens en workshops febr-mrt 

Hierbij weer een maandelijks overzicht van de 

optredens en workshops van het hoogste niveau in 

de komende twee maanden. 

E.e.a. vindt zowel in Nederland als in België plaats 

en soms kunnen bijv. de workshops alleen 

doorgaan bij voldoende aanmeldingen: dus als je 

wilt meedoen, meld je dan ook z.s.m. aan!.   

  

Als artiesten die onze streken 

gaan bezoeken zijn o.a. te 

noemen: 

- Farruquito 

- Toñi Fernández 

- Costi "El Chato" 

- Juan Paredes. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een  

over Impressies uit Jerez de la Frontera waar ze op dit 

moment verblijft bij het Flamenco Festival de Jerez.” 

De gastschrijfster is deze keer, de flamencogitarist Onno 

Kramer, die een stuk schreef over de Fandangos in  

“La cuna del Fandagos”. 
 

                            
           Vaste columniste:                Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                 Onno Kramer 

 

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

        Doe mee! 
 

 
   

      Prijsvraag nr. 31  
           (uitslag 30e) 
 

"Flamenco families" 
Raad aan de hand van foto’s 

tot welke (flamenco-)familie 

de artiesten behoren. 
 

Prijzen: een iTunes-, een 

Spotify Giftcard en 

natuurlijk ’n jaarabonnement 

Nederlandstalig tijdschrift  

El Mundo Flamenco. 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 2 maart ‘16 
 

Bekendmaking winnaar:  

zaterdag 5 maart ‘16 
 

Sara Baras trapt tweede week af 

Tino op een Jerezaans plein 

Flamencovideo’s op internet (afl. 41) 

Rocío Molina stuurt je het bos in 

Maizenita en Canela in het Palacio 

Peña + Ogala = Flamenco 

El Choro: fabuleus 

Eva opent XX Festival de Jerez  

Kijk verder ook eens 

naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Opening expositie “Presencias” in Jerez 

Data 6e Flamencobiënnale bekendgemaakt 

Charlie Chaplin por Bulerías 

Rafael Riqueni opent de 19e Bienal 

José Mercé neemt live-album op 

Duquende werkt aan twee albums 

Rafael Amargo gewond tijdens optreden 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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