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Themalessen “Garrotín met sombrero”: 15 november t/m 17 januari 

Op donderdag 15 november start alweer het tweede blok van de 

themalessen. In een korte cursus van 8 lessen verdiepen we ons in de 

finesses van het dansen met een sombrero (hoed) en maken we een 

korte choreografie por Garrotín. Daar word je vrolijk van !  

In de les zijn enkele leenhoeden beschikbaar, maar je kunt ook een 

eigen hoed met rand meenemen. De cursus bestaat uit 8 lessen op 

donderdag van 18:30-19:30 uur. 
Foto: Marloes van der Sommen danst Garrotín in de voorstelling van Flamenco Leiden 

Fotograaf: Wybe Hietbrink  
 

Vakanties en vrije dagen 

Vanwege de kerstvakantie zijn er geen lessen op dinsdag 25 december, donderdag 27 december, 

dinsdag 1 januari en donderdag 3 januari.  

Een overzicht van alle vakantiedagen en vrije dagen in het seizoen 2018/2019 vind je altijd op de 

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

 

Voorstellingen en workshops deze maand 

 

De volle november-flamencomaand wordt geopend in de Pub Flamenco in 

Den Haag. Op vrijdagavond 2 november zijn Irene Álvarez en María Marín te 

gast. María Marín ken je waarschijnlijk als flamencozangeres en Irene Álvarez 

als flamencodanseres, maar de beide dames hebben ook een gedegen 

klassieke opleiding genoten in de klassieke gitaar en klassiek Spaanse dans. 

In het eerste deel van de Pub-avond laten ze een klein stukje zien van hun 

mooie voorstelling Musa, waarin ze hun beider achtergrond verbinden: 

klassieke gitaarstukken worden voorzien van elegante dans, maar natuurlijk 

wordt er ook gezongen en “gestampt”. 

Na de pauze schuift flamencogitarist Arturo Ramón bij de dames aan en kun je genieten van flamenco in 

een meer traditionele opstelling. En in de derde set is iedereen, zoals altijd in de Pub, van harte welkom 

om te participeren en (met kloppend hart) een stukje te dansen, zingen of spelen. Meer informatie: 

www.denieuweregentes.nl (reserveer op tijd!). 

 

Flamencodanseres Maria la Serrana is inmiddels van start gegaan met haar 

grote tournee “Los Hombros de Hércules” (“Op de schouders van 

Hercules”). Van 1 t/m 11 november is het gezelschap, bestaande uit 

zangers Juan José Amador en Pepe de Pura, danser Polito, gitarist Luís 

Amador en Maria zelf, in Nederland. 

 

Vanuit Leiden zijn de dichtstbijzijnde voorstellingen: 

- zondagmiddag 4 november in Den Haag, meer informatie: 

www.denieuweregentes.nl 

- woensdagavond 7 november in Austerlitz (bij Zeist), meer informatie: 

www.beauforthuis.nl. 

- donderdagavond 8 november in Rotterdam, meer informatie: 

www.lantarenvenster.nl. 
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Voor elke voorstelling van “Los Hombros de Hércules” heeft Maria la Serrana ook een “locale held” 

uitgenodigd: een danser uit de regio die als gastdanser in de voorstelling een solo danst. Een unieke 

kans om óók even op de “Schouders van Hercules” te leunen… 

 
Foto Joline: Wybe Hietbrink  

Op zondagmiddag 4 november valt deze eer mij toe, 

en dans ik, begeleid door Juan José Amador, Pepe de 

Pura en Luís Amador, mijn Alegrías met blauwe 

mantón (“la dama azul”). Ook danseres Pastora is dan 

te gast. Ik kijk er erg naar uit en hoop dat jullie 

allemaal op 4 november van de voorstelling komen 

genieten (en mij komen aanmoedigen ). 
 

Foto Pastora: Haik Ahekian 

 

 

Sinds een aantal maanden heeft flamenco-Nederland ook een “Pub” in Rotterdam: op initiatief van 

gitarist Vicente Santiago zag “Tablao Los Canasteros” het licht. Onder deze naam wordt op elke eerste 

zondagmiddag van de maand een mooi optreden in het oude Folkhouse Matrix in Rotterdam 

georganiseerd. De eerstvolgende edities zijn op zondagmiddag 4 november en zondagmiddag 2 

december. Op 4 november treden danseres Salud Moya, zangeres Erminia Fernández Córdoba en gitarist 

Arturo Ramón op. Voor 2 december is de programmering nog niet bekend. Meer informatie vind je op 

Facebook: https://www.facebook.com/TablaoFlamencoLosCanasteros/ (openbare pagina, dus ook 

toegankelijk voor wie geen Facebook heeft). Reserveren kan via: 

tablaoflamencoloscanasteros@gmail.com. 

 

En nog meer mooie initiatieven, wat zijn we toch een bofferds! Enrike Garcia 

en Rafa Fajardo, twee flamenco-producenten uit Sevilla die allebei 5 jaar in 

Nederland hebben gewoond, hebben besloten dat wij toe zijn aan een nieuw 

flamencofestival. Zij lijken daarbij in te zetten op een wat “jonger en 

traditioneler” festival “voor flamencos door flamencos”. Met hun 

productiebureau “Flamenco siglo XXI” organiseren ze voor ons het “Flama 

Festival”. Het festival bestaat uit een reeks losse optredens en workshops 

tussen november 2018 en mei 2019. 

De serie trapt af op vrijdagavond 9 november met een optreden van Fran 

Cortés en Juan San Juan, twee “flamenco-singer-songwriters” die zeer 

bekend zijn in het Spaanse uitgaanscircuit. Het optreden vindt plaats in de 

sfeervolle “Voldelker” (volgens de Sevillaanse krant ABC), hier beter bekend 

als de Vondelkerk in Amsterdam. Meer informatie: www.flamafest.com. 
 

 

 

 

Op vrijdagavond 9 november kunnen we ook in Leiden genieten van een 

fijn concert: in café Sijthoff treedt zangeres Isabel Bermejo op. Isabel komt 

uit Noord-Spanje en woont sinds kort in Nederland, waar ze na heavy metal 

en jazz op het conservatorium van Rotterdam een nieuwe liefde ontdekte: 

de flamenco. Samen met de Impact Band mengt ze deze invloeden tot een 

heerlijk muzikaal geheel. Meer informatie: www.sijthoff-leiden.nl. 
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Op zondagmiddag 11 november organiseert Maria la 

Serrana een bijzondere workshopdag in Den Haag. 

Zangers Juan José Amador (foto boven) en Pepe de Pura 

(foto onder) geven ieder een zangworkshop.  

Danser Polito (foto links) geeft twee dansworkshops op 

twee niveaus. In het eerste uur van iedere les studeer je met 

Polito een stukje dans in, en in het tweede uur komt gitarist 

Luís Amador naar boven met óf Juan José Amador (de eerste 

les) óf Pepe de Pura (de tweede les) om in de dansles te 

zingen. Spannend en gaaf! Voor meer informatie kun je (in 

het Nederlands) mailen naar: marialaserrana75@gmail.com. 

 

 

 

 

Op zaterdag 17 en zondag 18 november haalt het nieuwe Flama-festival niemand 

minder dan flamencodanser Antonio Canales naar Amsterdam om lessen te geven: 

hij geeft Tangos voor het middenniveau en Jaleos voor de gevorderden. Voor meer 

informatie of om je aan te melden kun je een e-mail sturen naar de organisatoren 

(het beste in het Engels of Spaans): flamencosxxi@gmail.com. 

Voor meer informatie over het festival en de optredens en workshops die al 

gepland zijn, kun je kijken op: www.flamafest.com.  

 

En alsof het deze maand allemaal nog niet genoeg is, is er op vrijdag 23 

november in Rotterdam nog een optreden van de vernieuwende 

flamencogroep Mujer Klorica. Zangeres Alicia Carrasco, gitarist José Manuel 

León en percussionist Ruven Ruppik hebben deze keer als gastdanseres 

Rosario Toledo uitgenodigd, een frisse vakvrouw uit Cádiz die de 

traditionele en moderne flamenco moeiteloos samenbrengt. Meer 

informatie: www.grounds.nu. 

Mogelijk geeft Rosario Toledo op 23 en 24 november een workshop in 

Amsterdam. Houd hiervoor de website www.terremoto.nl in de gaten.  

 

 

Op zondag 25 november sluiten we de maand af met een Sevillanasfeest in 

het Centro Español La Haya (de Spaanse Vereniging in Den Haag). Ook alle 

niet-Spanjaarden die van Sevillanas houden, zijn van harte welkom. Het feest 

begint om 16:30 uur en gaat tot in de avond door. In het Centro kun je ook 

tapas eten. Meer informatie: www.spaansedans.nl en 

www.centroespanollh.com. 

 
Foto: Aurelio Alonso García en Joline dansen Sevillanas in de jubileumvoorstelling van Flamenco 

Leiden 

Fotograaf: Wybe Hietbrink 
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Voorstellingen en workshops om naar uit te kijken 

Afgezien van de voorstellingen in de “Pub Flamenco” en “Tablao Los Canasteros”, concentreren de 

meeste activiteiten van de maand december zich rond één weekend: 14, 15 en 16 december. Dat is altijd 

jammer, want dan moeten we keuzes maken…!  

 

Na het succes van eerdere workshops – die soms de nieuwsbrief niet eens 

haalden, omdat alle plekjes vóór de verschijningsdatum al waren vergeven - 

komt de energieke danser Daniel Navarro op 15 en 16 december weer naar Q-

factory in Amsterdam. Hij geeft Alegrias voor het middenniveau en Tangos voor 

de gevorderden. “Een kerstcadeautje voor jezelf”, volgens organisator Marianne 

de Jong. Voor meer informatie kun je haar mailen op: mjong1963@gmail.com. 

  
  

 

In hetzelfde weekend (en in hetzelfde gebouw) kun je ook genieten van 

de workshops van Marta Arias en Juan Carlos Cardoso, twee elegante 

dansers uit Sevilla die daar vaak te zien zijn in het tablao “La Casa de la 

Memoria”. Zij geven van vrijdag 14 december t/m zondag 16 december 

op verschillende niveaus les (Bulerías, Bamberas, Zapateado en Caña met 

bata de cola). Meer informatie: www.terremoto.nl. 

Op zondagavond 16 december geven Juan Carlos Cardoso en Marta Arias samen met zangeres Maria 

Marín en gitarist Edsart Udo de Haes een optreden in Duende. Meer informatie: www.cafe-duende.nl. 

 

In Utrecht is het op zaterdag 15 december tijd voor de traditionele Zambomba, het grote 

Flamencokerstfeest. De naam “zambomba” verwijst naar het instrument waarmee dergelijke kerstfeestjes 

in Spanje worden begeleid: een grote pot met een lange stok erin (in het Nederlands heet het een 

foekepot of rommelpot). ’s Middags is er een workshop en ’s avonds een optreden, de precieze invulling 

van de dag is nog niet bekend. Meer informatie: www.masflamenco.nl. 
 

Van 18 januari t/m 10 februari 2019 vindt de 7e editie van de Nederlandse Flamenco Biënnale plaats. In 

de volgende nieuwsbrieven wordt hier natuurlijk volop aandacht aan besteed. Alle voorstellingen en 

workshops zijn inmiddels te vinden op de website: www.flamencobiennale.nl. 

 

Ik wens je een heel fijne en inspirerende 

flamencomaand! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Joline Uljee 

 

Flamenco Leiden 

Website: www.flamencoleiden.nl 

Facebook: www.facebook.com/flamencoleiden 

 

 

 

 

 

� Tip van de maand  

 

Compañía Maria la Serrana - 

Los hombros de Hércules 

 
met de diep ervaren stem van don Juan José Amador 

(“de held van al mijn oude videobanden”),  

de hartverscheurende stem van Pepe de Pura, 

swingende gitaar en heerlijk pittige dans 

 

… en leuk als je komt kijken op  

zondagmiddag 4 november in Den Haag  
 


