Beginners Tarantos en Soleares
dinsdag 18:30 tot 19:30 uur (geen leservaring)
Middenniveau I Farruca
donderdag 18:45 tot 19:55 uur (ca. 1-3 jaar leservaring)
Middenniveau II Alegrías
dinsdag 19:40 tot 20:50 uur (ca. 1-4 jaar leservaring)

DATA EN KOSTEN
De lessen voor beginners, middenniveau II en gevorderden zijn op dinsdag. De lessen starten
op dinsdag 3 september en eindigen op 23 juni. In totaal zijn er 32 lessen gepland; de kosten
bedragen €360,- voor de beginners en €440,- voor het middenniveau en de gevorderden (inclusief
gitaar- en zangbegeleiding). Als je wilt, kun je het lesgeld in 2 termijnen betalen.
De lessen voor middenniveau I en de lessen voor vergevorderden zijn op donderdag. De lessen
starten op donderdag 5 september en eindigen op 25 juni. In totaal zijn er 32 lessen gepland; de
kosten bedragen €440,- per cursus (inclusief gitaar- en zangbegeleiding). Als je wilt, kun je het
lesgeld in 2 termijnen betalen.
Voor alle lessen geldt een maximum van 15 leerlingen per groep.

Gevorderden Seguiriyas
dinsdag 21:00 tot 22:10 uur (ca. 3-6 jaar leservaring)
Vergevorderden Zambra
donderdag 20:05 tot 21:15 uur (v.a. 6 jaar leservaring)

INSCHRIJVING
Je kunt een inschrijfformulier downloaden op de website (www.flamencoleiden.nl) of aanvragen via
de mail (joline.uljee@xs4all.nl).
Het lesgeld kan overgemaakt worden naar rekening NL 31 RABO 0175.475.504 t.n.v. Flamenco
Leiden.
PROEFLESSEN
Om nieuwe leerlingen de gelegenheid te geven kennis te maken met de docente, de gitarist en de
lesmethode wordt op dinsdag 3 september van 18:30 tot 19:30 uur een proefles voor beginners
gegeven. Je kunt je hiervoor per e-mail of telefonisch opgeven (joline.uljee@xs4all.nl of 0621834418). Als je een proefles wilt volgen op een andere dag of in een andere groep, neem dan even
contact op met Joline.
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LESSEN
In de lessen maakt elke groep kennis met één of twee flamencostijlen aan de hand van een
choreografie. Naast training van de passen en bewegingen, krijg je uitleg over de zang en de opbouw
van de dans. Elke les start met een warming-up en techniekoefeningen.
De lessen worden elke week live begeleid door flamenco-gitarist Alain Labrie. Minimaal vijf keer per
seizoen komt een flamenco-zanger(es) in de lessen zingen om ons éxtra te inspireren.
Vanuit een krachtige houding werken we aan sterke armen, sierlijke vingers en goedklinkend
voetenwerk; de voorwaarden om de choreografie goed en mooi én met plezier en zelfvertrouwen te
kunnen dansen!

www.flamencoleiden.nl

LOCATIE
De lessen worden gegeven in de studio van theater “Ins Blau”, Haagweg 6, Leiden. “Ins Blau” ligt op
loopafstand van het station. Direct naast het theater is een ruime parkeerplaats (meer informatie en
tarieven vind je op www.stadsparkeerplan.nl).

Joline Uljee kreeg een gedegen flamenco-opleiding, in Nederland en in Spanje, van onder anderen
Josien Locher, Maria la Serrana, Matilde Coral, Farruquito, El Choro, Carmelilla Montoya en El Güito.
Haar manier van dansen is vrouwelijk en elegant, maar ook vol emotie en temperament. De afgelopen
jaren was ze samen met Maria la Serrana in verschillende Nederlandse theaters te zien. In maart 2009
ging haar eerste eigen productie “Aires de Sevilla” in première. In januari 2015 trad Joline met de
groep “Sábanas de Holanda/Hollands laken” verscheidene malen op tijdens de Nederlandse Flamenco
Biënnale. Joline geeft sinds 1997 flamencolessen in Leiden. Als docente staat ze bekend om haar
sierlijke handbewegingen, haar duidelijke voetenwerk-instructies en haar onvermoeibare enthousiasme
voor de flamenco en voor de vooruitgang die haar leerlingen daarin maken.

