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Vakanties en vrije dagen 

Op dinsdag 12 november en donderdag 14 november zijn er geen lessen vanwege mijn reis naar Sevilla. 

Vanwege de kerstvakantie zijn er geen lessen op de volgende 3 dinsdagen: 17 december, 24 december 

en 31 december.  

Vanwege de kerstvakantie zijn er geen lessen op de volgende 2 donderdagen: 26 december en 2 januari. 

Een overzicht van alle vakantiedagen en vrije dagen in het seizoen 2019/2020 vind je altijd op de 

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

 

Lang leve de Flamencoagenda! 

In de nieuwsbrieven van Flamenco Leiden verzamel ik altijd met veel 

plezier voor mijn leerlingen én alle andere meelezers de leukste 

flamenco-uitjes. Maar waar haal ik die uitjes vandaan? Ik kijk altijd 

even op de Facebook-pagina “Flamenco Promotie Nederland & België” 

(opgezet door Astrid van der Steen), op de website van Terremoto (de 

organisatie van Maria Spaans), één en ander druppelt gedurende de 

maand binnen via de mail, en ik check alles vaak nog even op de 

websites van de theaters, MAAR…. het overgrote deel van de uitjes 

pluk ik van de fantastische website www.flamencoagenda.nl.  

Drijvende kracht achter deze website is copywriter/journaliste en 

flamenco-verslaafde Ginette Lavell. Zij verzamelt met grote 

voortvarendheid werkelijk ieder flamenco-evenement in Nederland en 

België en presenteert deze compleet met toepasselijke foto en handig  

 
Illustratie: Meitie Tuwanakotta  

(speciaal gemaakt ter felicitatie van 

Flamencoagenda) 

kaartje op haar website. Daarnaast schrijft ze ook nog leuke achtergrondartikelen én geeft ze op haar 

website een overzicht van alle flamencodocenten en hun lesprogramma. Flamenco Nederland kan haar 

niet dankbaar genoeg zijn!  

Deze maand bestaat de Flamencoagenda precies 5 jaar, wat een feest! Het eerste evenement dat op de 

site werd opgenomen, was een concert van Erik Vaarzon Morel op 14 november 2014. Naar verluidt 

staan er vandaag de dag 3256 evenementen op de agenda en is de website inmiddels door 91.369 

mensen bezocht. Sinds april van dit jaar verschijnt ook elke maand een leuke nieuwsbrief, waarin enkele 

evenementen nog eens extra in de schijnwerpers worden gezet en alle evenementen worden 

gepresenteerd in een overzichtelijk “blokkenschema”.  

Beste Ginette, namens mijzelf en alle lezers van de Flamenco Leiden Nieuwsbrief: heel hartelijk 

gefeliciteerd met je eerste lustrum en heel hartelijk dank voor al je monnikenwerk! Meer informatie én 

opgeven voor de nieuwsbrief van Flamencoagenda: www.flamencoagenda.nl. 

 

Voorstellingen en workshops deze maand 

 

Houd je van ballet, klassieke muziek én van flamenco? In november komt 

het Spaanse balletgezelschap Ibérica de Danza weer naar Nederland voor 

een uitgebreide tournee. Deze keer brengen zij de voorstelling “Figaro en 

de Barbier van Sevilla”. De volledige speellijst vind je op: 

https://www.impactentertainment.nl/voorstelling/1920-iberica_de_danza. 

De dichtstbijzijnde voorstelling vanuit Leiden is op zondagmiddag 24 

november in Amstelveen (www.schouwburgamstelveen.nl). 
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Flamencostad Utrecht kreeg ooit liefkozend de naam “Utrera del 

Norte” en rond het voormalige Centro Flamenco Puro ontstond eind 

vorige eeuw een bloeiende gemeenschap van enthousiaste 

flamencoliefhebbers. De afgelopen jaren hebben de Utrechtse 

flamencos vaak moeten zoeken naar hun plekje, maar gelukkig 

drijft er altijd weer een mooi nieuw initiatief naar boven. Deze keer: 

een Utrechtse “vestiging” van de Haagse El Pub Flamenco. Op  
 

vrijdag 8 november kun je in Theater De Berenkuil genieten van een optreden van danseres Antje Herber, 

gitarist Jürgen Rijkers, zanger Rafael Galván Reyes “El Falu de Cádiz” en percussionist Ron van Holland. 

Net als bij het “hoofdkantoor” in Den Haag zijn er twee sets met de artiesten en wordt in de derde set 

iedereen van harte uitgenodigd om ook een dansante of muzikale bijdrage te leveren. Voorafgaand aan 

de voorstelling geven de artiesten gezamenlijk een “Bulerías por fiesta”-workshop. Voor meer informatie 

en reservering kun je een mail sturen naar: ronvanholland@hotmail.com. 

 

 

 

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. Voor de laatste plekjes kun je een mail sturen naar 

Marianne: mjong1963@gmail.com. 

 

 

Op zondagmiddag 10 november is er in De Hallen in Amsterdam 

weer een Flamencodag. Van 12:00 tot 17:00 uur kun je genieten 

van diverse optredens (van amateurs en professionals) en 

daarnaast is er een flamencomarkt. Voor wie de “stoute schoenen” 

aan durft te trekken, er is nog ruimte in het optreedprogramma. 

Aanmelden: hannah@kunstendialoog.nl. Meer informatie: 

https://www.facebook.com/events/545553759319896/ (openbare 

pagina, ook toegankelijk als je geen Facebook-account hebt). 

 

 

 

 

Heb je zin in een weekendje uit? Kom dan op 16 en 17 november naar Antwerpen. 

In 1985 stichtten Ana Ramón en Antonio Pérez daar de beroemde Peña Al 

Andalus, waar enkele keren per jaar zeer goede en fijne artiesten uit Spanje 

optreden. In deze herfsteditie kun je genieten van twee leden van de beroemde 

familie Maya uit Granada: danser Iván Vargas en danseres Alba Heredia, twee 

“beesten” in de meest positieve zin van het woord (in het Spaans zeg je dan 

“monstruos”, maar dat klinkt vast nog onrustbarender ). Zij worden  

begeleid door zangeres Marian Fernández Martín en gitarist Rubén Campos. De dansers geven op vrijdag 

en zaterdag ook workshops. Meer informatie: www.alandalus.be. 
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Vanuit Spanje is Marokko (muzikaal) niet ver weg. Ook met 

Nederland heeft Marokko een bijzondere band: dit jaar wordt “50 

jaar arbeidsmigratie” tussen Marokko en Nederland gevierd. Ook in 

het theater wordt hieraan aandacht besteed, en daarom worden we 

eind november getrakteerd op een prachtig concert van flamenco-

superster-zangeres Estrella Morente met violist Jalal Chekara en 

het Amsterdams Andalusisch Orkest. 

Jalal Chekara is het neefje van de grote Marokkaanse zanger  

en violist Abdessadak Chekara. Deze werkte in de jaren ‘90 intensief samen met de grote 

flamencozanger Enrique Morente. Inmiddels zijn Abdessadak Chekara en Enrique Morente allebei 

overleden, maar neefje Jalal Chekara en dochter Estrella Morente nemen het stokje met plezier van hen 

over. Van dit heerlijke “arabo-andalusische” concert kun je genieten op vrijdagavond 22 november in De 

Meervaart in Amsterdam en op zaterdagavond 23 november in het De La Mar theater in Amsterdam. 

Meer informatie: www.meervaart.nl en www.delamar.nl. 

 

Voorstellingen en workshops om naar uit te kijken 

 

Op zaterdagavond 7 december treedt “onze 

eigen gitarist” Alain Labrie met zijn 

flamencogroep Labryenco (achter Alain zie je 

van links naar rechts: bassist Franklin Heilijgers, 

violist Jaro Stulrajter en percussionist Antal 

Steixner) én danseres Conchita Boon én zanger 

Pablo Martinez op in “ons eigen Leiden”.  

Daar mag Flamenco Leiden natuurlijk niet 

ontbreken . Meer informatie: www.de-x.nl.  

 

In het weekend van 13, 14 en 15 december organiseert Maria la Serrana in Sevilla een “Flamenco 

onderdompel weekend voor beginners”. Het pakket bestaat uit 3 flamencolessen in een kleine groep en 

elke avond een voorstelling om “in het hol van de leeuw lekker geïnspireerd te raken”. De lessen zijn  

geschikt voor beginners en dansers met 0,5 of 1 jaar leservaring. Wat een leuk idee om meteen aan het 

begin van je “flamenco-carrière” al zo’n flinke sprong te maken. Voor meer informatie kun je (in het 

Nederlands) een mail sturen naar: marialaserrana75@gmail.com. 

 

 

Net als je helemaal genoeg hebt van dit herfstweer, is het gelukkig tijd om je 

op Sinterklaas en Kerstmis te gaan verheugen. 

Op zondagmiddag 15 december organiseert zangeres Yota Baron in 

Amsterdam een in alle opzichten hartverwarmende flamenco-kerstviering, 

waarbij alle artiesten belangeloos optreden en alle opbrengsten naar een 

Grieks weeshuis voor jonge meisjes gaan. De naam “zambomba”  verwijst  

naar het instrument waarmee dergelijke feestjes in Spanje worden begeleid: een grote pot met een lange 

stok erin. Je kunt op deze middag genieten van en kerst vieren met: zangeres Erminia Fernández 

Córdoba, zangeres Maria Marín & haar flamencokoor, zangeres Yota Baron & haar flamencokoor, 

zangeres Maria Vasilopoulou, gitarist Arturo Ramón, gitarist Lucas Arango, percussionist Juri Kuefner en 

de danseressen Conchita Boon, Pastora, Romina Toroz en Claudia Karapanou. Mis het niet! Meer 

informatie: www.podiummozaiek.nl. 
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In de kerstvakantie komt danseres en choreografe Rafaela Carrasco weer vanuit 

Madrid naar Amsterdam. Zij geeft op 3, 4 en 5 januari een workshop op 3 niveaus; 

vanaf 2,5 jaar leservaring kun je meedoen. Rafaela Carrasco startte als klein meisje 

met dansen in de traditioneel Sevillaanse school van Matilde Coral, maar ontwikkelde 

zich gaandeweg tot één van de vooraanstaande vrouwelijke vernieuwers van de 

flamenco. Meer informatie: www.terremoto.nl. 

 

 

Het is nog ver weg, maar in mijn gedachten al “beangstigend heerlijk” 

dichtbij… In de maand april 2020 maakt Maria la Serrana weer een 

uitgebreide tour door Ierland, Engeland, Malta, België en Nederland 

met haar nieuwe voorstelling “Santuario”. Ze wordt weer bijgestaan 

door haar (en ieders) “dream-team” bestaande uit de zangers Juan 

José Amador en Pepe de Pura, gitarist Luís Amador en danser Antonio 

Moreno “Polito”. Bij elke voorstelling nodigt Maria een gastdanser uit 

de regio uit. Dit met het nobele doel om verbinding te leggen tussen 

de topsterren uit Spanje en “plaatselijke sterren” elders in Europa, 

maar natuurlijk ook in de hoop dat de leerlingen en vrienden van zo’n 

plaatselijke ster dan komen kijken hoe zo iemand het er vanaf brengt 

in deze “flamenco-snelkookpan” . Op maandagmiddag 13 april 2020 

(tweede paasdag) valt mij de grote eer toe om in het 

Zuiderstrandtheater in Den Haag mijn Alegrías met mantón te dansen 

samen met deze toppers. Naast Maria la Serrana, haar “dream-team”   

en ondergetekende, kun je ook nog genieten van twee andere bijzondere gasten, die speciaal voor deze 

voorstelling overkomen uit Spanje: danser Antonio Molina “Choro” en zangeres Pili Carmona. Als dát 

geen feestje wordt! Je kunt nu al kaartjes reserveren: www.zuiderstrandtheater.nl. 

In Nederland is de voorstelling te zien in Helmond, Enkhuizen, Den Haag, Eindhoven, Ulft, Heerlen en 

Heiloo. Alle data (en gastdansers) zijn te vinden op: www.laserrana.eu. 

 

 

Ik wens je een heel fijne flamencomaand! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Joline Uljee 

Flamenco Leiden 

Website: www.flamencoleiden.nl 

Facebook: www.facebook.com/flamencoleiden  

 


