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Onze favoriete dans 

 

Het Covid19-virus danste in de afgelopen maanden met grote 

sprongen over de hele wereld. Sommigen werden onvrijwillig 

danspartner, anderen zijn gelukkig deze dans ontsprongen. 

Voorstellingen en lessen moesten even pas op de plaats maken. 

Nu het virus in ons land even wat rustiger lijkt te bewegen, kunnen we 

gelukkig de dans weer omarmen waar we ons hart aan verpand 

hebben: de flamenco! 

De eerste voorstellingen en workshops staan weer in de agenda, en als 

alles goed blijft gaan, kunnen we op 1 juli weer voorzichtig starten met 

de lessen. Wat zullen we ervan genieten! 

 

De eerste flamencovoorstelling 

De eerste flamencogroep (voor zover ik weet) die voor ons de vasten gaat 

verbreken is… Labryénco, de flamencogroep van “onze gitarist” Alain Labrie. 

Aanstaande vrijdagavond 12 juni treedt Alain op in De Hallen in Amsterdam, 

samen met zanger Pablo Martínez, bassist Franklin Heilijgers en 

percussionist Antal Steixner. Alle prachtige falsetas uit de les uitgevoerd 

door vier topartiesten, en wie weet ook een aantal nieuwe stukken, want de 

heren hebben in quarantaine niet stilgezeten . Er zijn twee optredens: om 

20:00 uur en om 22:00 uur. De voorstellingen vinden plaats in het Pop-up-

podium van De Hallen Studio’s. Het publiek zit in een hoge, grote en goed-

geventileerde ruimte aan gezellige tafeltjes (die natuurlijk 1,5 meter uit 

elkaar staan). Per voorstelling is er plek voor slechts 30 toeschouwers, dus 

reserveer nu meteen! Meer informatie: www.popuppodium.com. 
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Toch een tournee 

 

 

In april 2020 had Maria la Serrana een uitgebreide tour gepland door 

Ierland, Engeland, Malta, België en Nederland met haar nieuwe 

voorstelling “Santuario”. Tot haar grote verdriet moest deze tournee 

integraal afgezegd worden, en zat ze na alle intensieve 

voorbereidingen ineens tandenknarsend alleen thuis in Sevilla. Maar 

een stoere flamenca blijft natuurlijk niet lang kniezen…. Maria heeft 

bijna haar hele toernee (in kleine stukjes) weten te verplaatsen en in 

juli komt ze als eerste naar Nederland en België!  

Haar “dream-team” aarzelde geen moment: kleine zalen, beperkt 

publiek… het maakt niet uit als dat betekent dat je samen je geliefde 

vak weer kunt uitoefenen, zeiden zangers Juan José Amador en Pepe 

de Pura, gitarist Luís Amador en danser Antonio Moreno “Polito”.  

De voorstelling is te zien in Den Haag (4 juli, 

www.denieuweregentes.nl), Enkhuizen (5 juli, www.drom.nl), Gent (7 

juli), Heerlen (8 juli, www.cultuurhuisheerlen.nl), Heiloo (11 juli,  

www.cultuurkoepelheiloo.nl, avondvoorstelling uitverkocht) en Austerlitz (12 juli, www.beauforthuis.nl, 

uitverkocht, maar via de website van het theater livestream met betaling “à volonté”).  

Meer informatie over alle voorstellingen: www.laserrana.eu. 
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Gastoptreden op zaterdag 4 juli in Den Haag 

Het is inmiddels een beproefd en uniek concept: bij elke 

voorstelling nodigt Maria la Serrana 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 de “flamenco-

snelkookpan” .  

Mijn gastoptreden in het grote Zuiderstrandtheater in Den 

Haag op 13 april moest helaas geannuleerd worden (hopelijk 

heeft het theater dat inmiddels netjes met jullie 

afgehandeld), maar ik kan mijn geluk niet op dat ik op 

zaterdagavond 4 juli samen met mijn blauwe mantón acte de  
 

Foto: Wybe Hietbrink 

présence mag geven bij de voorstelling van Santuario in Den Haag, bij de première nog wel!  

De voorstelling vindt plaats in De Nieuwe Regentes, waar op de tribune de stoelen die niet gebruikt 

mogen worden, vervangen zijn door gezellige tafeltjes met een sfeerlichtje erop. Er zijn twee 

voorstellingen: om 18:30 en om 21:00 uur. Per voorstelling is er plaats voor 85 toeschouwers, dus 

reserveer op tijd! Wat heerlijk als we samen met jou weer “olé!” mogen zeggen en samen van de 

flamenco kunnen genieten! Meer informatie: www.denieuweregentes.nl.  

 

 

De eerste workshop 

 
Polito en Maria la Serrana 

Foto: Alain Rameaux 

Op vrijdagavond 10 juli geven Antonio Moreno “Polito” en Maria la 

Serrana een korte workshop in Den Haag. Dat is op zich al leuk, 

maar het wordt nóg leuker als je weet dat de workshop begeleid 

wordt door gitarist Luís Amador en dat topzangers Juan José 

Amador en Pepe de Pura in beide lessen samen voor ons komen 

zingen. Zulke sterren vlak voor je neus in de les, dat maak je zelfs in 

Sevilla echt niet mee! 

Je kunt vanaf ongeveer 3 jaar leservaring meedoen. Maria geeft 

Zambra en Polito geeft Bulerías. Beide docenten zijn heel vriendelijk 

en toegewijd, dus aarzel niet om mee te doen. Maria is in beide 

lessen aanwezig om te vertalen en alles in goede banen te leiden. 

De lessen vinden plaats in de grote danszaal van De Regentes. In de 

zaal van 120m2 is in verband met de Corona-maatregelen en -

voorzichtigheid plaats voor maximaal 10 leerlingen per groep. Voor 

meer informatie en om je in te schrijven kun je (in het Nederlands) 

een mail sturen naar: marialaserrana75@gmail.com. 
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De eerste flamencoreizen 

Wie staat te trappelen om zijn flamencokoffer te pakken, kan 

deze zomer weer voorzichtig op flamencoreis.  

Van 9 tot 16 augustus organiseren danseres/zangeres Antje 

Herber, gitarist/zanger Jürgen Rijkers en percussionist Juri 

Kuefner hun notoir gezellige flamencoworkshopweek in 

Duitsland. Meer informatie: www.flamencovakanties.nl.  
Van 16 tot 21 september kun je tijdens de Bienal van Sevilla (die gelukkig met de nodige 

voorzorgsmaatregelen vooralsnog gewoon doorgaat) terecht bij de vijfde editie (het eerste lustrum!) van 

het Flamenco Proefmenu. In 2016 organiseerden Maria la Serrana en Ginette Lavell (van 

“Flamencoagenda.nl”) dit festijn voor het eerst. De idee: in een veilige setting lessen “proeven” van 

verschillende docenten en ’s avonds “proeven” van verschillende voorstellingen in theaters en tablaos. Dit 

jaar zijn de docenten (zonder tegenbericht): Ramón Martínez, Antonio Molina “Choro”, Manuela Rios en 

Maria la Serrana. In verband met de Spaanse Corona-richtlijnen is er plek voor maximaal 8 deelnemers. 

Er zijn nog enkele plekjes vrij. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie, mail dan (in het Nederlands) 

naar: marialaserrana75@gmail.com. 

 

 

En natuurlijk… de eerste lessen 

Het is lang spannend en onduidelijk geweest, maar inmiddels mogen we echt wel hoop hebben dat we 

op 1 juli weer mogen starten met de flamencodanslessen! Joepie! Wat een schrik dat we op 15 maart zo 

plotseling moesten stoppen met de lessen… Wie bij Flamenco Leiden tussen maart en juni de fysieke 

lessen heeft moeten missen, heeft inmiddels al de eerste berichten ontvangen hoe we de lessen in de 

zomer gaan vormgeven. Natuurlijk houden we daarover de komende tijd intensief contact. 

Flamenco Leiden heeft zich aangesloten bij “De Dansondernemers”, een samenwerkingsverband van 34 

dansorganisaties en ruim 1500 zelfstandig gevestigde dansondernemers. Deze organisatie heeft namens 

ons allemaal met de overheid onderhandeld over een passend en veilig protocol. Natuurlijk zal Flamenco 

Leiden alle maatregelen nauwgezet opvolgen en er alles aan doen om de lessen goed en veilig te laten 

verlopen. Ik hoop dat alle leerlingen vanaf 1 juli weer gezond en wel, vol enthousiasme en met een “goed 

gevoel” kunnen meetrappelen! Ik kan niet wachten om jullie weer te zien! 

 

Ik geloof dat ik nog nooit zó glunderend een nieuwsbrief heb zitten typen . 

Ik wens jullie allemaal alle gezondheid, geduld en sterkte, en ik hoop jullie gauw weer in “Flamencoland” 

te zien! 

 

 

Hartelijke groeten en “hasta prontito”: tot heel gauw! 

 

Joline Uljee 

 

Flamenco Leiden 

Website: www.flamencoleiden.nl 

Facebook: www.facebook.com/flamencoleiden 
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Tips voor thuisblijvers 

Mocht je “de eerste voorstelling”, “de eerste workshop”, “de eerste flamencoreis” en “de eerste lessen” 

allemaal toch nog een beetje té spannend vinden en/of anderszins aan huis gekluisterd zijn, dan vind je 

hieronder nog een keer de “tips voor thuisblijvers” (uit de nieuwsbrief van maart – door de schrik 

uiteindelijk alleen op Facebook gepubliceerd). 

 

Het Corona-virus danst door Nederland en veel flamenc@s zitten daardoor even wat meer thuis dan ze 

lief is. Ongezellig en onbevredigend! Maar als wij niet samen naar de flamenco kunnen komen, komt de 

flamenco wel naar ons! Hierbij een aantal tips om je flamencoleven binnenshuis vorm te geven. 

 

RADIO: Flamenco Radio: http://www.canalsur.es/radio/directos/portada-directoradio-

1522742.html?directo=player_flamenco. De hele dag flamenco luisteren, heerlijk! 

 

FACEBOOK: Het Sevillaanse tablao “La Casa de la Memoria” post elke dag een mooi filmpje van grote 

flamencosterren “uit de oude doos”, echt de moeite waard: 

https://www.facebook.com/pg/flamencomemoria/videos/?ref=page_internal (openbare pagina, ook 

toegankelijk voor wie geen Facebook heeft). 

Astrid van der Steen heeft een mooie Facebook-pagina aangemaakt met lesvideo’s van verschillende 

docenten: https://www.facebook.com/groups/251897232408966/. Van wie wil jij les als we straks 

allemaal weer in groten getale op stap kunnen? 

 

NETFLIX: Wie daar eerder nog niet aan toegekomen was, stemt snel af op de documentaire “Camarón, 

flamenco y revolución” of de 6-delige serie “Camarón Revolution”. Wie vanaf de bank “aan zijn Spaans wil 

werken” (altijd een goede smoes ) kan kiezen uit veel Spaans-gesproken series, zoals bijvoorbeeld “La 

casa de papel”, “Mar de plástico”, “Élite”, “La víctima número 8” (aanrader!) of wat zoeter vermaak zoals 

“Velvet” of “Las chicas del cable”. Zo houd je jezelf wel bezig… 

 

YOUTUBE: Op Youtube vind je bijvoorbeeld de volledige versies van de films “Flamenco” (Carlos Saura, 

1995: https://www.youtube.com/watch?v=Iv1lDwmW44U) en “Vengo” (Tony Gatlif, 2000: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki_P0jOSByg) en natuurlijk oneindig veel prachtig studiemateriaal! 

 

UITZENDING GEMIST: Heb je vorig jaar de ontwapenende VPRO-serie “Brieven aan Andalusië” gemist, 

grijp dan nog gauw je kans: https://www.uitzendinggemist.net/programmas/70176-

Brieven_aan_Andalusie.html. 

 

 

 
 


