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Voorstelling ¡Que mire usted!: foto’s en video 

Olé! Eso es! Aire! Arsa! Wat hebben we op zaterdag 

15 juni een mooie avond en een gezellige dag met 

elkaar beleefd! Hiernaast zie je enkele van de 

foto’s die Anjali Ram van ons heeft gemaakt. De 

leerlingen die een “enige echte Flamenco Leiden-

USB-stick” met de video en alle foto’s hebben 

besteld, kunnen deze op 6 juli bij Joline ophalen, 

of tijdens de lessen van het nieuwe seizoen.  

  

 

Lessen seizoen 2019-2020 

 

De lessen starten op dinsdag 3 september en donderdag 5 

september. Er zijn volgend seizoen choreografielessen op 

maar liefst vijf niveaus: beginners, middenniveau I, 

middenniveau II, gevorderden en vergevorderden. 

 

In verband met de grote interesse voor de middengroep, 

start volgend seizoen een nieuwe middengroep op de 

donderdagavond. 

 

De vergevorderdengroep op de donderdagavond is een uur 

vervroegd en daarmee ook interessant voor vergevorderde 

dansers die niet uit Leiden komen. In de vergevorderden-

groep maken we een bijzondere choreografie: een Zambra, 

die in het eerste deel gedanst wordt met abanico de seda 

(sluierwaaier) en in het tweede deel overgaat in een zachte 

Tientos. 

 

Alle lessen worden begeleid door gitarist Alain Labrie.  

Joline nodigt regelmatig een zanger(es) uit in de lessen. 

 

Het rooster voor het nieuwe seizoen is: 

DINSDAG: 

18:30-19:30: nieuwe beginnersgroep (geen leservaring) - Tarantos en Soleares 

19:40-20:50: middengroep II (1-4 jaar leservaring) – Alegrías 

21:00-22:10: gevorderden (3-6 jaar leservaring) – Seguiriyas 

 

DONDERDAG: 

18:45-19:55: middengroep I (1-3 jaar leservaring) - Farruca 

20:05-21:15: vergevorderden (v.a. 6 jaar leservaring) – Zambra 

 

Meer informatie en een inschrijfformulier vind je op www.flamencoleiden.nl. 
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Proefles voor beginners: dinsdag 3 september om 18:30 uur 

Op dinsdagavond 3 september geeft Joline van 18:30 tot 19:30 uur een proefles flamenco voor 

beginners. In deze les komen alle basisonderdelen van de flamenco aan bod: klappen, stampen, handen 

draaien en ondertussen ook nog mooi je armen bewegen. Je bent van harte welkom om een lesje mee te 

komen doen, en mocht je collega’s, vrienden of familieleden hebben die je graag wilt laten ervaren 

waarom de flamenco zo’n prachtige hobby is, dan vind ik het heel fijn als je hen voor deze les wilt 

uitnodigen. Dankjewel voor je hulp bij het verspreiden van het flamencovirus ☺! 

 

En ineens is het juli, zijn alle lessen en leerlingenvoorstellingen achter de rug, gaat iedereen op vakantie 

en ligt de theaterprogrammering stil �. Maar niet getreurd, flamencos weten elkaar altijd te vinden, in de 

Peña, bij een zomerworkshop of op… flamencovakantie ☺. 

 

Voorstellingen in de zomermaanden 

 

Op zondag 7 juli “a las cinco de la tarde”,  

rond de klok van 17:00 uur, gebeurt het allemaal… 

WK-voetbal of niet, de flamenco wint altijd ☺. 

Je kunt zondagmiddag namelijk op maar liefst twee plekken 

van heerlijke flamenco genieten. 

 

Het knusse zaaltje van het iconische tapas-café Duende in Amsterdam staat voor de laatste keer van dit 

seizoen op zijn kop als danseres Antje Herber (foto links), zanger Juan Peñas, gitarist Jürgen Rijkers en 

percussionist Juri Kuefner de voorstellingenserie in stijl komen afsluiten. Het optreden begint om 17:00 

uur en je kunt op dezelfde middag aan de bar kaartjes kopen. Meer informatie: www.cafe-duende.nl. 

In Den Haag kun je vanaf 16:45 uur tijdens het Summertime Festival op de Grote Markt genieten van het 

optreden van zangeres Erminia Fernández Córdoba, gitarist Arturo Ramón, percussionist Udo Demandt, 

pianist Carlos Ema en danseres Jessica Achten (foto rechts).  

Meer informatie: www.summertimefestival.nl. 

 

Op zondagmiddag 14 juli en op zondagmiddag 4 augustus organiseert Maria Spaans van Stichting 

Terremoto de beroemde Peña in Duende in Amsterdam. Vanaf eind van de middag tot laat in de avond 

kun je Sevillanas, Tangos en Bulerías dansen, op het open podium je kunsten laten zien, tapas eten en 

bijkletsen met je flamenco-vrienden. Meer informatie: www.terremoto.nl. 
 

Wie eind juli op vakantie is in het zuiden van ons land, moet beslist een uitstapje 

overwegen naar het betoverend mooie openluchttheater van Valkenburg. Op 27 juli 

is daar inmiddels de vierde editie gepland van de "Noche de Flamenco”, met 

optredens van “onze gitarist” Alain Labrie met zijn band Labryenco en danseres 

Conchita Boon, en de flamencogroep Tiempos Nuevos met danseres Cristina Hall. 

Al met al zeker de moeite waard om een weekendje Valkenburg in de agenda te 

zetten ☺. Meer informatie: www.openluchttheater-valkenburg.nl. 
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Zomerworkshops 

Flamenco Leiden organiseert deze zomer helaas geen zomerworkshops. Maar natuurlijk maak ik je graag 

enthousiast voor de zomerworkshops elders in het land. Inmiddels zijn er al flink wat zomerworkshops 

op de kalender beland: met een beetje plannen kun je bijna elke week je flamencoschoenen aan! 

In de zomer kan je bijna elke week terecht bij Tamar Porcelijn, een danseres die in 

Nederland werd opgeleid tot moderne danseres en later naar Spanje verhuisde om 

zich de flamenco eigen te maken. Tussen 14 juli en 11 augustus geeft zij in 

Amsterdam elke week op zondagmiddag een reguliere techniekles voor iedereen 

met minimaal 2 jaar leservaring. Daarnaast geeft ze ook enkele zomerworkshops: 

Voetenwerk (13 juli), Sevillanas Flamencas (27 juli) en Dansanalyse (ook mijn 

stokpaardje ☺;11 augustus). Meer informatie: www.tamarflamenco.com. 

 

 

Op zaterdag 20 juli en zondag 21 juli is er een feestelijke workshop in Ridderkerk. De kundige gitarist 

Kambiz Afshari heeft de levendige danseres Chari Benitez uit San Fernando uitgenodigd en samen 

vertellen zij je alles over de interactie tussen dans en gitaar. Er zijn lessen voor beginners en 

middenniveau. Meer informatie: www.arte-flamenco.nl. 

 

In het weekend van 26, 27 en 28 juli reist Cristina Hall, een Amerikaanse 

flamencodanseres die in Sevilla geworteld is geraakt, kriskras door ons land: van 

Amsterdam naar Valkenburg (weet je nog, voor dat mooie optreden in het 

Openluchttheater) en weer terug. In Amsterdam geeft zij op 26 juli en 28 juli een 

workshop Alegrías (v.a. 2,5 jaar leservaring) en Seguiriyas (v.a. 5 jaar leservaring). 

Meer informatie: www.terremoto.nl. 

 

In datzelfde weekend zijn er meer Sevillanen in ons land: danseres Marga Pérez geeft op 27 en 28 juli in 

Den Haag een gezellige workshop Bulerías por Fiesta, geschikt voor alle niveaus. Meer informatie: 

info@flamenco-underground.nl. 

 

De zomer wordt afgesloten met een topworkshop van de elegante Alicia 

Márquez en “gangmaker” Ramón Martínez uit Sevilla. Zij komen naar 

Amsterdam op 23, 24 en 25 augustus. Alicia Márquez geeft Tangos de 

Granada (v.a. 5  jaar leservaring) en Caña (v.a. 7,5 jaar leservaring) en 

Cantiñas met Bata de Cola. Ramón Martínez geeft Tangos (v.a. 2 jaar 

ervaring) en Bulerías (v.a. 3,5 jaar ervaring). Hij zingt zelf in zijn lessen en 

staat garant voor veel dansplezier. Meer informatie: www.terremoto.nl.  

 
Flamenco-vakanties 

"El flamenco es para compartir": de flamenco moet je delen! Wie het leuk vindt 

om samen met nieuwe flamenco-vrienden op flamencovakantie te gaan, kan 

deze zomer kiezen uit tal van reizen en bestemmingen. 

Van 27 juli tot 3 augustus vindt de jaarlijkse flamenco-Frankrijk-reis plaats in La 

Maison Neuve. De danslessen worden dit jaar verzorgd door Jorien Maters. 

Organisatie: www.borntodance.nl/flamenco. 
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Van 10 tot 17 augustus kun je met danseres/zangeres Antje Herber, gitarist/zanger Jürgen Rijkers en 

percussionist Juri Kuefner een fiesta bouwen in Tacken in Duitsland. Je krijgt dansles van Antje Herber. 

Organisatie: www.flamencovakanties.nl/duitsland. 

Van 18 september tot 24 september organiseren Maria la Serrana en Ginette Lavell alweer de 4e editie 

van het "Flamenco Proef Menu" in Sevilla. Je krijgt dansles van niemand minder dan Carmen Ledesma, 

Juan de los Reyes, Polito, Ramón Martínez en Maria la Serrana. Voor een informatiepakket kun je een mail 

sturen naar: marialaserrana75@gmail.com. 

Workshops om naar uit te kijken 

De zomer is begonnen en velen kijken uit naar een paar maanden met heerlijk, zonnig weer. Maar na de 

zomer komt de herfst… Gelukkig zijn de organisatoren zo lief geweest om alvast een paar mooie 

flamencoworkshops in de agenda te zetten. Enkele workshops zijn al (bijna) vol, dus als je mee wilt 

doen, schrijf je dan nu alvast in! 

 

Op 18, 19 en 20 oktober komt danseres Úrsula López weer naar Amsterdam 

voor een mooie workshop. Meer informatie: www.terremoto.nl. 

 

 
 

 

 

Op 8, 9 en 10 november is het weer “Dani-tijd”: de in Nederland zeer 

populaire danser Daniel Navarro komt op uitnodiging van Marianne de Jong 

weer een workshop geven in Amsterdam. Neem op tijd contact op met 

Marianne als je nog een plekje wilt bemachtigen: mjong1963@gmail.com. 

 

Op 6 en 7 december laat de charismatische docent Manuel Betanzos zijn 

populaire dansschool in Sevilla weer even achter om op uitnodiging van 

Astrid van der Steen bij ons in Amsterdam les te komen geven. Na de 

aankondiging begin dit jaar, zat de workshop in 3 dagen vol. Voor een 

hoopvol “laatste moment plekje” kun je altijd een mail sturen naar Astrid via: 

flamencoworkshop@outlook.com. 
 

 

 

In de kerstvakantie komt danseres Rafaela Carrasco wat flamenco-warmte 

brengen. Zij geeft op 3, 4 en 5 januari 2020 een workshop in Amsterdam. 

Meer informatie is nu al te vinden op: www.terremoto.nl. 

 

 

Ik wens je een heel fijne zomer!  

Tot ziens in het nieuwe seizoen of tot de volgende nieuwsbrief! 

Hartelijke groeten, 

Joline Uljee 

Flamenco Leiden 

Website: www.flamencoleiden.nl 

Facebook: www.facebook.com/flamencoleiden  

 


