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Optredens en workshops mei-juni 

Hierbij weer het 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: 

- Concha Jareño 

- Noelia Sabarea 

- Eduardo Guerrero 

- Israel Galván 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een  

over de haar herinneringen aan een van de belangrijkste 

plekken waar je structureel naar flamenco kunt kijken, 

nl. het Tablao Flamenco. De gastschrijver is deze keer, 

de bekende Nederlandse flamencogitarist Tino van der 

Sman die over het veranderde gevolg van een CD praat 

in; “de halve-minuut falseta”. 
 

                            
           Vaste columniste:                Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof            Tino van der Sman 

  

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

        Doe mee! 
 

 
   

      Prijsvraag nr. 33  
           (uitslag 32e) 
 

     "Artiesten Uitspraken" 
Koppel de uitspraken aan de 

artiest (en lees de “hint”) 
 

Prijzen: De nieuwe CD van 

Tino van der Sman “Curioso 

Impertinente" en jaarabon-

nement v.h. Nederlandstalige 

tijdschrift “El Mundo 

Flamenco”. 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 25 mei ‘16 

Bekendmaking winnaar:  

zondag 28 mei ‘16 
 

Tomatito: derde álbum met Michel Camilo 

Flamenco Ñ, 'n festival, maar dan anders 

Debuut-CD “Calma” van Jesús Guerrero 

Flamencovideo’s op internet (afl. 47) 

Nieuw album Amós Lora 

Geboortehuis Camarón open voor publiek 

Programma eerbetoon Torta bekend 

Masterclass! Masterclass. Masterclass? Kijk verder ook eens 

naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Onvolledig overzicht optredens Biënnale 

La Guitarra Buena 30 jaar 

Nieuwe voorstelling Farruquito 

36e Gitaarfestival Córdoba: de cursussen 

“La guitarra flamenca”: Manolo Sanlúcar 

Remedios Amaya cancelt tournee 

Mayte in september zónder Bélen 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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