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Optredens en workshops juli - augustus 

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: 

- Rafael de Carmen 

- Javier Latorre 

- Paco Fernández 

- Jerónimo Utrilla 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een  

over de haar herinneringen aan een plek waar ze vroeger 

optrad en afgelopen maand weer terugkeerde in 

“Kastanjelaan 13”. De gastschrijfster is de jonge 

Flamencodanseres Conchita Boon die over haar 

ervaringen met flamenco schrijft: “Entre fuego y agua”. 
 

                            
           Vaste columniste:                 Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                Conchita Boon 

  

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

        Doe mee! 
 

 
   

      Prijsvraag nr. 33  
           (uitslag 33e) 
 

     "Flamencobegrippen" 
Vertaal Ned. En Spaanse 

flamencobegrippen… 
 

Prijzen: kaartje voor een 

Flamencobiënnale 

voorstelling in jan. ‘17 en ‘n 

jaarabonnement van het 

Nederlandstalige tijdschrift 

“El Mundo Flamenco”. 
 

Oplossing uiterlijk inzenden: 

woensdag 6 juli ‘16 

Bekendmaking winnaar:  

zondag 9 juli ‘16 
 

5e Feria de Amsterdam 

Diego de Morón presenteert nieuw album 

Juan Habichuela overleden 

50e Gazpacho Andaluz 

Flamencovideo’s op internet (afl. 50) 

Jerez: alsnog aandacht voor Lola Flores 

José Mercé onderscheiden 

Uitstel zitting ontruiming La Carbonería Kijk verder ook eens 

naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Documentaire laatste tournee Paco 

Erkenning vandaag voor Manuel Morao 

Paco Fernández & Rafael de Carmen 

Cristina Heeren verhuist; € 3,8 miljoen 

Spaanse flamenco roman 

Juana la del Revuelo overleden 

Documentaire Sevilliaanse Flamencoschool 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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