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Vakanties en vrije dagen 

Er is vanwege de herfstvakantie geen les op dinsdag 21 oktober en donderdag 23 oktober. 

Een overzicht van alle vakantiedagen en vrije dagen in het seizoen 2014/2015 vind je altijd op de 

website: http://flamencoleiden.wordpress.com/lessen/rooster/. 

 

Zang en gitaar in de lessen 

Op donderdag 9 oktober komt gitarist Alain Labrie in de donderdaglessen spelen. Hij begeleidt dan 

beide Buleríaslessen en óók de techniekles. Voor strippenkaarters: deze lessen kosten 3 strippen. 

 

Lessen seizoen 2014/2015: nog plek voor beginners, Bulerías-feestvierders en techniek-stampers 

Alle groepen zijn op dinsdag 9 september en donderdag 11 september goed en fijn van start gegaan. 

Op de dinsdag is er nog plek voor nieuwe beginners. Als je nog iemand kent die het leuk zou vinden om 

een proefles mee te doen, wil je hem of haar dan van harte uitnodigen? 

Op de donderdag is er altijd nog plek voor nieuwe Bulerías-feestvierders en techniek-stampers. Met een 

strippenkaart kun je instromen wanneer je wilt. 

Het lesrooster is te vinden op de website: http://flamencoleiden.wordpress.com/lessen/rooster/. 

We gaan er weer een mooi seizoen van maken! 

 

Huiskamerconcert “Salón Amador”: foto’s 

Op zaterdag 27 september beleefden we met 50 flamenco-liefhebbers een bijzondere middag in “Peña El 

Súper” (op de benedenverdieping van Joline’s huis). Juan José Amador, zijn broer Luís Amador, zijn 

neefje Luís Amador, Antonio Molina “El Choro”, Maria la Serrana en Joline hebben voor ons opgetreden en 

de boel op stelten gezet. Hopelijk hebben jullie net zo genoten als wij! Als je foto’s hebt gemaakt van 

deze middag, zou je die dan naar ons willen opsturen (marialaserrana75@gmail.com en 

joline.uljee@xs4all.nl)? Daar zou je ons heel blij mee maken! 

 

Leerlingenvoorstelling “Color Flamenco”: foto’s en video’s 

Hebben jullie de foto’s van de leerlingenvoorstelling al nabesteld? Je kunt ze bekijken 

en nabestellen via: http://www.oypo.nl/wybehietbrink. Meer uitleg over het 

nabestellen: http://flamencoleiden.wordpress.com/actueel/optredens/. Fotograaf (en 

multi-talent) Wybe Hietbrink heeft van de voorstelling ook een DVD gemaakt; 

deelnemers aan de voorstelling kunnen deze in de lessen kopen. De DVD kost €5,-.  

Natuurlijk sluiten we het nieuwe seizoen ook weer af met een mooie 

leerlingenvoorstelling! 

 

Nieuw adres voor rokken en schoenen 

Met een kleine vertraging is op 2 oktober de webwinkel Moda Flamenca van oud-leerlinge Ellen Lassing 

van start gegaan. Leerlingen van Flamenco Leiden kunnen bij Ellen thuis in Sassenheim schoenen en 

rokken passen of laten aanmeten. Meer informatie: www.modaflamenca.nl. 

 

Voorstellingen deze maand 

Op vrijdag 17 oktober treedt de elegante danseres Irene Álvarez op in Rotterdam, samen met haar vaste 

begeleiders Carmen Fernández (zang), Alexander Gavilán (gitaar) en Ruven Ruppik (percussie). Meer 

informatie: www.dedoelen.nl. 
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Op zaterdagavond 18 oktober treedt “onze gitarist” Alain Labrie op in muziekzaal de Qbus in Leiden met 

zijn flamencogroep Labryenco. Alle mooie muziek uit de lessen (en nog veel meer) hoor je nu in de 

volledige bezetting van de groep, met Antal Steixner op percussie, Franklin Heilijgers op basgitaar, Jaro 

Stulrajter op viool en speciale medewerking van zangeres María Marín. Meer informatie: www.de-x.nl. 

 

Op zondagavond 19 oktober kun je voor je twee-wekelijkse shot flamenco weer terecht bij “El Pub 

Flamenco” in bar “De Supermarkt”, Grote Markt 25 in Den Haag. De programmering voor 19 oktober en 2 

november is nog niet bekend; op 16 november treden Kambiz Afshari, Manuel Espinosa en Harriet IJssel 

de Schepper op. Je bent welkom vanaf 19:30 uur en de voorstelling begint om 20:00 uur. Meer 

informatie/aanmelding mailinglijst: info@arturoramon.com. 

 

Op donderdagavond 23 oktober (in de herfstvakantie) treedt topgitarist Tomatito samen met de 

energieke danseres Paloma Fantova en zijn sextet op in Amsterdam. Meer informatie: www.paradiso.nl. 

 

Voorstellingen en workshops om naar uit te kijken 

Op vrijdagavond 7 november, zaterdagmiddag 8 november en zondagochtend 9 november geven gitarist 

Kambiz Afshari (die jullie kennen uit de les van 23 september) en zanger/percussionist Manuel Espinosa 

een workshop cajón&palmas en zang&zangbegeleiding in Rotterdam. Meer informatie: www.kambiz.nl. 

Na afloop van de workshop, op zondagmiddag 9 november, geven beide heren een optreden in het 

gezellige Bird in Rotterdam. Meer informatie: www.bird-rotterdam.nl. 

 

Wil je een flamencofeestje bouwen zoals in Spanje, maar heb je niet zomaar een gitarist en een zanger 

bij de hand (en voel je je misschien ook een beetje onzeker over je eigen danskunsten?), kom dan naar 

de Por Fiesta-workshops van Antje Herber en Mascha Meijman! Op zaterdag 15 en zondag 16 november 

geven zij in Utrecht een workshop “Tangos de Granada por Fiesta”, samen met zangeres María Marín en 

gitarist Edsart Udo de Haes. De workshop is een aanrader voor dansers, zangers en gitaristen van alle 

niveaus. Meer informatie: www.azules.nl. 

 

In het weekend van 28, 29 en 30 november geeft de Sevillaanse danseres Ursula López een 

flamencoworkshop in Amsterdam op verschillende niveaus. Meer informatie: www.mariogarcia.nl. 

 

Op zondagmiddag 30 november treedt sterdanseres Patricia Guerrero 

samen met flamenco-artiesten én het beroemde Trío Albéniz (sinds 1910 

een klassieke combinatie van gitaar, luit en mandoline) op in het Lucent 

Danstheater in Den Haag (nog op de oude plek, de verhuizing is pas 

volgend seizoen). Neem je (groot)ouders mee en geniet van deze prachtige 

voorstelling! Meer informatie: www.ldt.nl. 

 

Ik wens je een mooie herfst met de warme gloed van prachtige flamenco! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Joline Uljee 

Flamenco Leiden 

Website: www.flamencoleiden.nl 

Facebook: www.facebook.com/flamencoleiden 


