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Optredens en workshops april-mei 

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: 

- Andrés Peña 

- Ana Morales 

- Concha Jareño 

- Pilar Soto 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een  

over de fusion groep die inmiddels alweer 12 jaar ter 

ziele is; “Ketama”.  

De gastschrijver is deze keer, de (ook flamenco-) gitarist 

Jiri Taihuttu, die over zijn muziek tot nu toe, schreef in  

“Shit, die beat is swingend”. 
 

                            
           Vaste columniste:                Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                 Jiri Taihuttu 

  

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

        Doe mee! 
 

 
   

      Prijsvraag nr. 32  
           (uitslag 31e) 
 

     "Festival de Jerez" 
Ik was net terug van het 

Festival de Jerez, dus ….? 
 

Prijzen: 2 entreekaartjes 

voorstelling Ana Morales in 

Borghout (B) en ’n jaarabon-

nement v.h. Nederlandstalige 

tijdschrift “El Mundo 

Flamenco”. 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 13 april ‘16 
 

Bekendmaking winnaar:  

zondag 17 april ‘16 
 

Programma Noche Blanca del Flamenco 

15.000 flamencojurken via app verkocht 

“El Choro” krijgt de revelatieprijs in Jerez 

Flamencovideo’s op internet (afl. 44) 

Flamencofestival in Esch (Lux.) 

Debuutalbum dingt mee voor 6 Grammy’s 

Eric Vaarzon herdenkt Jeroen Bosch 

Herdenking Ray Heredia  

Kijk verder ook eens 

naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Manuel Liñán krijgt recensentenprijs 

Farruquito in Düsseldorf 

Onuitgebracht materiaal Morente ontdekt 

Nieuw album Antonio Pitingo 

Flamenco Biënnale zoekt kleedster 

Nieuw benefiet-album “Homenaje” 

Eerste kaartjes Flamencobiënnale te koop 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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