
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 36 – 14 augustus 2016 NIEUWS COLUMN 
 Hans van Goch overleden: 

Hij werd op 27 augustus 1932 geboren in 

Rotterdam. Zijn professionele muziekloopbaan 

begon in 1955. Begin jaren tachtig werd Paco Peña 

gevraagd om een masteropleiding flamencogitaar in 

Rotterdam op te zetten, waarin hij toestemde met 

als voorwaarde dat Hans daaraan meewerkte. 

  En zo ontstond de eerste 

flamencogitaarvakopleiding 

ter wereld.  

Hans heeft daaraan 

lesgegeven vanaf het begin in 

1985 tot 2007, waarna hij op 

74-jarige leeftijd met 

pensioen ging. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef er een  

over de haar afgelopen zomervakantie in Spanje waarin 

ze van noord- naar zuid trok in “Zomer 2016” (deel 1). 

De gastschrijfster is de flamencofotografe en website-

eigenaresse (flamencoagenda.nl) Ginette Lavell, die 

schreef over haar “relatie met flamenco”. 
 

                            
           Vaste columniste:                 Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof                 Ginette Lavell 

  

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

Antonia Contreras wint de Lámpara Minera 
        Doe mee! 
 

 

 

      Prijsvraag nr. 35  
           (uitslag 34e) 
 

    "Flamencowoordzoeker" 
 
 

Prijzen: kaartje voor een 

Flamencobiënnale 

voorstelling in jan. ‘17 

(Rocio Molina) en ‘n 

jaarabonnement van het 

Nederlandstalige tijdschrift 

“El Mundo Flamenco”. 
 

Oplossing inzenden, uiterlijk 

woensdag 17 augustus; 

Bekendmaking winnaar:  

zondagavond 21 augustus. 
 

Rafaela Carrasco neemt afscheid 

Dolores Vargas overleden 

Flamencovideo’s op internet (afl. 53) 

Manolo Sanlúcar i.p.v. BNE op Bienal 

Poveda in conflict met zijn platenmaatschappij 

Flamenco-optredens/workshops: aug-sept 

I Bienal “Canela de San Roque” 

José Menese overleden Kijk verder ook eens 

naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Sfeerbeeld: Andrés Peña en Pilar groots 

Luna Zegers in “On the move” 

Misa Flamenca in Jerez 

Sfeerbeeld: Sevilla danst in Jerez 

Auditie voor Ballet Nacional de España 

Sfeerbeeld: Jueves Flamenco in Cádiz 

Juan Peña "El Lebrijano" overleden 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Column.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Hans-van-Goch-overleden.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/06-2016-aug-Yaque-35.html
http://www.flamencoagenda.nl/
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/05-2016-juli-40-Ginette-Lavell-40.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Prijsvraag.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Antonia-Contreras-wint-de-Lampara.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Prijsvraag.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Prijsvraag.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Prijsvraag_Uitslag.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Rafaela-Carrasco-neemt-afscheid.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Dolores-Vargas-overleden.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Flamencovideos-op-internet-afl-53.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Manolo-Sanlucar-ipv-BNE-op-Bienal.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Poveda-in-conflict-met-platenmaatschappij.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-juli-Flamenco-optredens-workshops-aug-sept.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-I-Bienal-Canela-de-San-Roque.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Jose-Menese-overleden.html
http://www.elflamenco.nl/01-Comunicacion/Lezersfotopagina.html
http://www.elflamenco.nl/06-Tienda/tweedehands.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/Meestbezochte-ranglijst/2016/2016-04-01.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/Meestbezochte-ranglijst/2016/2016-04-01.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Column.html
https://twitter.com/El_Flamenco_nl
https://twitter.com/El_Flamenco_nl
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Sfeerbeeld-Andres-Pena-en-Pilar-groots.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Luna-Zegers-in-On-the-move.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Misa-Flamenca-in-Jerez.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Sevilla-danst-in-Jerez.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Auditie-voor-Ballet-Nacional-de-Espana.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Sfeerbeeld-Jueves-Flamenco-in-Cadiz.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/juli-2016/2016-juli-Juan-Pena-El-Lebrijano-overleden.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Flamenco.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Dans/flamencodanslessen.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Gitaar/Gitaarlessen.html
http://www.elflamenco.nl/06-Tienda/Schoenen.html
http://www.elflamenco.nl/06-Tienda/Dansrok.html
http://www.elflamenco.nl/02-Flamenco/Canon/Flamenco_Canon.html
http://www.elflamenco.nl/04-Artistas/Zang/linkpagina-zangers.html
http://www.elflamenco.nl/04-Artistas/Dans/linkpagina-dansers.html
http://www.elflamenco.nl/04-Artistas/Gitaar/linkpagina-gitaristen.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/06-2016-aug-Yaque-35.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Column/05-2016-juli-40-Ginette-Lavell-40.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Noticias_Prijsvraag.html
http://www.elflamenco.nl/03-Noticias/Nieuwsberichten/2016/augustus-2016/2016-aug-Hans-van-Goch-overleden.html

