
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 37 – 25 september 2016 NIEUWS COLUMN 
 Site "on hold" per 1 januari 2017 

De site is bezig aan zijn vierde jaar online en het 

gaat goed. Gemiddeld tussen de 50 en 60 

nieuwsberichten per maand, iedere zes weken een 

vaste- en gastcolumnist aan het woord. Verder 

iedere 6 weken een prijsvraag en iedere 6 weken 

een nieuwsbrief. Maandelijks wordt de site globaal 

3000 maal bezocht.  Ik heb er plezier in om me 

dagelijks ermee bezig te houden én leer daarbij ook 

  nog eens steeds 

meer over flamenco. 

Maar..... ik ga 

ermee stoppen 

ingaande 1 januari 

a.s.. In  ieder geval 

’n paar jaar. 
 

 

Er zijn inmiddels weer nieuwe columns verschenen.  

De vaste columniste Jacky Westerhof schreef het 2e 

deel over haar afgelopen zomervakantie in Spanje, in 

“Zomer 2016” (deel 2). De gastschrijver is deze keer de 

flamenco cajónspeler Ron van Holland, die schreef 

over zijn kennismaking met flamenco in Duende, 

Soniquete en “gaan met die banaan!”. 
 

                            
           Vaste columniste:                 Gastcolumnist: 

           Jacky Westerhof              Ron van Holland 

  

 

   
NIEUWSBERICHTEN: een willekeurig aantal PRIJSVRAAG 

 

Festival de Jerez raakt aardig vol 
        Doe mee! 
 

 

 

      Prijsvraag nr. 36  
           (uitslag 35e) 
 

    "Flamenco-rebus" 
 
 

Prijzen: kaartje op de eerste 

rij bij de voorstelling van 

María Juncal in Arnhem op 

1 december a.s. en ‘n 

jaarabonnement van het 

Nederlandstalige tijdschrift 

“El Mundo Flamenco”. 
 

Oplossing inzenden, uiterlijk 

a.s. woensdag 28 september; 

Bekendmaking winnaar:  

zondagavond 2 oktober. 
 

Nieuw album van Edsart Udo de Haes 

Generaciones: tijd tot maandag 10:00 uur 

Flamencovideo's op internet (afl. 55) 

Optreden Manolo Sanúcar geannuleerd 

Cabrero geeft gewonnen prijzen terug 

Nieuwe docenten bij Cristina Heeren 

Farruquito’s flashmob wereldwijd gedanst 

Flamencolezing door Ivo Hermans Kijk verder ook eens 

naar: 

- Lezersfotopagina 

- Tweedehands 

- Top-25 meest 

bezochte pagina’s 

- Eerdere columns 

- Blijf op de hoogte 

via Twitter 

Paco Taranto overleden 

Cigala presenteert nieuw album 

Flamenco-optredens/workshops: sept-okt 

"El Flamenco" in Tokyo sluit na 50 jaar 

Koningin op blote voeten 

Eerste repetitie "Flamenco y Vionchelo" 

 

 

Flamenco Dansles Gitaarles 

Dansschoenen Dansrok Flamencocanon 

Cantaores Bailaores Tocaores 
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