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We mogen weer dansen! We kunnen weer naar het theater! 

Buiten is het herfstig en het regent en het is koud, maar we hebben 

helemaal geen tijd om te sippen over de verloren zomer en de 

vallende blaadjes, want we hebben een overvolle flamenco-agenda! 

Via mail, Facebook, WhatsApp en de theaterwebsites strómen de 

flamencovoorstellingen binnen. De Flamenco Biënnale gaat van start 

met zijn live voorstellingen, en tegelijkertijd lijkt ineens heel 

Flamenco Nederland in beweging te komen. Oude voorstellingen 

kunnen nu eindelijk worden ingehaald en nieuwe plannen kunnen nu 

eindelijk uit de kast komen… we hebben heel wat in te halen! 

In deze nieuwsbrief maak ik je graag weer enthousiast voor mooie 

flamencovoorstellingen en fijne flamencoworkshops op reisafstand 

van Leiden: een inspirerende toevoeging aan je “flamencobeleving”! 

Omdat er zo ongelooflijk veel op het programma staat (de eerste 

concept-verzamel-versie van deze nieuwsbrief telde maar liefst 20 

pagina’s) heb ik deze keer niet bij elke voorstelling een “verhaaltje 

met foto” geschreven, maar al het moois maar gewoon in een 

overzichtelijke tabel proberen samen te vatten. Zo kun je zelf met 

je agenda ernaast puzzelen waar je heen wilt gaan.  

En ga! Alsjeblieft! De cultuursector ziet soms bij het publiek nog 

wat koudwatervrees of uitgaans-onwennigheid, maar juist nu is elk 

verkocht kaartje van belang om onze artiesten weer een beetje op 

de been te krijgen. En als je straks weer met een hele zaal tegelijk 

“olé” hebt gezegd, ben je ongetwijfeld snel weer helemaal in de 

ban van ons mooie flamenco-duiveltje. 

Ik wens je alvast heel veel plezier deze herfst! We gaan elkaar weer 

veel ontmoeten, zo fijn!  
 

 

Flamencolessen seizoen 2021-2022 

September t/m december 2021: Flamenco-vocabulaire 

Januari t/m juni 2022: Choreografie 

In overleg met de leerlingen is dit seizoen in twee delen verdeeld: van september t/m december werken 

we aan het uitbreiden van ons “flamencovocabulaire” en van januari t/m juni maken we met dit 

“vocabulaire” per groep een mooie choreografie. In het eerste deel van het seizoen houden we voor de 

zekerheid nog even de indeling in kleine groepen van maximaal 9 leerlingen aan. 

 

In het eerste deel van het seizoen werken we in alle groepen en op alle niveaus aan het uitbreiden van 

ons “flamenco-vocabulaire”. Zoals je bij het aanleren van een nieuwe taal aandacht besteedt aan 

uitspraak, grammatica, vaste uitdrukkingen en conversatie, zo werken wij in de flamencolessen aan 

houding, voetenwerk, vaste marcajes en korte stukjes dans. Elke week maken we een nieuw en feestelijk 

stukje Tangos of Bulerías. Aangezien we elke week een ander stukje dans maken, is deze periode ook 

zeer geschikt om een proefles te volgen of een paar losse lessen mee te doen. In de lessen is hiervoor 

nog een enkel plekje beschikbaar. Je bent van harte welkom! 
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De F is van… de flamingo die flamenco danst! 

(schilderij: Victoria Griffin – “El flamenco baila flamenco en la fiesta”) 

 

Rooster en niveau-indeling voor de wekelijkse lessen: 

Dinsdag 17:30-18:30 Middenniveau II (2-5 jaar leservaring) 

Dinsdag 18:40-19:40 Vergevorderd (v.a. 5 jaar leservaring) 

Dinsdag 19:50-20:50 Middenniveau I (1-4 jaar leservaring) 

Dinsdag 21:00-22:00 Gevorderd (3-6 jaar leservaring) 

Natuurlijk kun je altijd even overleggen welk niveau voor jou geschikt/fijn is. 

Alle lessen worden begeleid door flamencogitarist Alain Labrie. 

 

Wil je een stapje verder zetten in de flamenco? Vanaf november 2021 is het ook weer mogelijk om 

privélessen te volgen. Joline heeft zich sinds 2004 gespecialiseerd in het coachen van privéleerlingen. 

Samen met Joline maak je je eigen dans, waar je zelf materiaal voor kan aandragen. Je leert hoe je een 

dans opbouwt en hoe je samenwerkt met een zanger en gitarist. Én hoe je jezelf staande houdt als je aan 

het einde van het seizoen je dans in een theater uitvoert voor publiek �. Natuurlijk kun je altijd eerst 

een proefles volgen of even kennis komen maken, aarzel niet om contact op te nemen. 
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Voorstelling “Santuario” in Leiden: donderdag 18 november 

Op donderdagavond 18 november is er een zeer 

aanbevelenswaardige flamenco-voorstelling in ons eigen 

Theater Ins Blau te zien: Compañía Maria la Serrana komt dan 

met haar prachtige voorstelling “Santuario” naar Leiden. Deze 

voorstelling was eigenlijk op 11 november 2020 gepland, 

maar kon toen helaas niet doorgaan.  

De Compañía bestaat uit meesterzangers Juan José Amador en 

Pepe de Pura, gitarist Luís Amador, danseres Maria la Serrana 

en de heerlijke danser Antonio Moreno “Polito”. 

De voorstelling is onderdeel van een tournee, en o.a. ook in 

Heerlen, Helmond, Antwerpen, Amsterdam, Eindhoven en 

Austerlitz te zien. 

Kaartjes reserveren voor de voorstelling in Leiden kan via deze 

link: https://theaterinsblau.nl/programma/7019/Santuario. 

Deze voorstelling “mag je niet missen”, hoor �! 

 

Een klein filmpje (met iets “enthousiast mee-swingende” 

camera) is te vinden op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=szKp-H9gFKM 

 

  

 

Informatie over de voorstelling 

“In haar jubileumvoorstelling SANTUARIO gaat danseres Maria la Serrana op zoek naar het sacrale. 

Flamenco is niet zomaar Andalusische muziek, maar de weerslag van de volkeren die door het zuiden 

van Spanje getrokken zijn. In de flamenco weerklinkt de jammerklacht van de meest verdrukten: de 

joden, de moren en de zigeuners, die zwaar vervolgd werden door de Inquisitie en de koning. Flamenco 

groeide bij de zigeuners uit tot een diepe onderlinge verbondenheid in de gemeenschap, een heiligdom, 

een SANTUARIO. De artiesten geven expressie aan wat flamenco in essentie is: een toevluchtsoord voor 

de ziel, waarin dat wordt uitgedrukt, wat niet in woorden te vangen is”. 

 

Sympathieke gewoonte: Joline danst mee op 18 november 

“María la Serrana heeft sinds enkele jaren de sympathieke gewoonte”, zo staat verder in de folder van de 

voorstelling te lezen, “om een (semi)professionele plaatselijke danser of danseres uit te nodigen om in 

de voorstelling een dans te doen, begeleid door haar eigen musici, die iedere danser vleugels geven”. 

Dat is zeker een sympathieke gewoonte en ik ben blij en vereerd dat ik bij de voorstelling op 18 

november in Leiden de “gastdanseres” mag zijn! Met de gitaarbegeleiding van Luís Amador gaat het 

dansen “bijna vanzelf” en om toegezongen te worden door Juan José Amador en Pepe de Pura is en blijft 

een droom. 

Toen ik aan de nieuwe leerlingen uitlegde dat Don Juan José Amador de “held van mijn oude 

videobanden” is, keken ze een beetje glazig… Juan José Amador kenden ze nog niet en videobanden 

misschien ook niet meer…? Daarom plaats ik hieronder nog een keer het artikeltje dat ik in november 

2018 op Facebook publiceerde. 
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JUAN JOSÉ AMADOR: DE HELD VAN DE OUDE VIDEOBANDEN 

I. Huize Locher, eind vorige eeuw: de videomiddagen van mijn flamencodocente Josien Locher waren een 

begrip. Youtube bestond nog niet, dus hongerig dromden we samen rond Josiens grote 

boodschappentas met videobanden met opnames van de Spaanse televisie. Talloze grote 

flamencosterren passeerden de revue, opvallend vaak begeleid door steeds hetzelfde tweetal zangers. 

We noemden hen eerst oneerbiedig “de dikke en de dunne”, maar al gauw leerden we hun namen: 

Enrique el Extremeño en JUAN JOSÉ AMADOR. 

 

II. Sevilla, 2011: “Ga je mee koffie drinken met Juan José Amador?”, vraagt Maria la Serrana. Met 

wie….???!!! Maria heeft voor het festival van Luxemburg een “grote zanger” nodig, en zanger Jeromo 

Segura heeft haar voorgesteld aan de illustere Juan José Amador. Maria is er zelf ook wel een beetje 

nerveus over... Eenmaal aangekomen in de bar, blijkt "de held van de oude videobanden" een echte 

GENTLEMAN: hij schuift onze stoelen aan en glimlacht vriendelijk vanonder zijn grijze baard. Ja, beaamt 

hij, hij heeft met "alle grote sterren" gewerkt, maar nu hij wat ouder wordt, vindt hij het wel leuk om een 

nieuwe generatie dansers op weg te helpen, Dus ja hoor, hij gaat graag met Maria mee. Pfffff! 

 

III. Nederland 2012: Maria heeft een nieuw project: ze nodigt Nederlandse dansers en danseressen uit in 

haar show, om hen de gelegenheid te geven om samen te werken met de zangers en gitaristen van haar 

groep. Op de vraag "Tío Juan José, wilt u dan ook zingen voor de Nederlandse dansers?", klinkt wederom 

hetzelfde vriendelijke antwoord: "Ja hoor, ik vind het wel leuk om een nieuwe generatie dansers op weg 

te helpen". En zo gebeurt het dat ik op het toneel word toegezongen door Jeromo Segura en Juan José 

Amador. Wat een schrik, wat een EER, wat een ervaring! 

 

IV. Leiden, 2018: ik vertel aan mijn leerlingen dat ik binnenkort weer mag optreden met "de held van de 

oude videobanden". Ik vertel enthousiast over de videomiddagen, de koffie en zijn generositeit. "Komt 

Juan José Amador dan ook een keer in de les zingen?", vraagt een leerling. "Als hij het nou zo leuk vindt 

om een nieuwe generatie dansers op weg te helpen... wij zijn de NIEUWSTE GENERATIE!". 

 

 

 
Juan José Amador, Jeromo Segura, Luís Amador en Joline in 2012 

Foto: Annemiek Rooymans 
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Mooie voorstellingen en fijne workshops in de herfst 
 

 
Dinsdag 19 oktober, woensdag 20 oktober en 

donderdag 21 oktober 

Studio de Wit, Amsterdam 

www.terremoto.nl 

Workshop dans door Noelia Sabarea 

v.a. 2 jaar ervaring: Tangos 

v.a. 4,5 jaar ervaring: Bulerías 

Zondag 24 oktober 17:00 en 19:00 

Duende, Amsterdam 

www.cafe-duende.nl 

 

Amistad  

Dans: Noelia Sabarea en Pastora 

Zang: Erminia Fernández Córdoba 

Gitaar: Arturo Ramón 

Percussie: Dario Vallecillo 

Zondag 31 oktober 13:30 

Muziekgebouw Amsterdam 

www.muziekgebouw.nl 

 

Takatá Takatá: jeugdvoorstelling voor kinderen vanaf 5 

jaar  

Dans: Marina Paje 

Zang: Erminia Fernández Córdoba 

Piano: Ingvo Clauder 

Percussie: Claudio Spieler 

Live schilderingen: Patricio Hidalgo Morán 

Zondag 31 oktober 13:30 en 15:30 

Muziekgebouw Amsterdam 

www.muziekgebouw.nl 

Flamenco Fluisterstad: kindervoorstelling voor kinderen 

vanaf 2 jaar 

Concept en regie: Simone de Jong 

Dans en spel: Jessica Achten 

Zondag 31 oktober 17:00 

Duende, Amsterdam 

www.cafe-duende.nl 

 

Flamenco Sunday 

Dans: Miki Vos 

Zang: Juan Peñas 

Gitaar: Vicente Santiago 

Donderdag 4 november 20:00 

Grounds, Rotterdam 

www.grounds.nu 

Karisma & Claudia Karapanou 

Gitaar: Anoush Saadat 

Contrabas: Ildo Nandja 

Saxofoon: Loek van den Berg 

Percussie: David González 

Dans: Claudia Karapanou 

Zaterdag 6 november 14:00 

De Nieuwe Regentes, Den Haag 

www.denieuweregentes.nl 

 

Takatá Takatá: jeugdvoorstelling voor kinderen vanaf 5 

jaar  

Dans: Karen Lugo 

Zang: Erminia Fernández Córdoba 

Piano: Ingvo Clauder 

Percussie: Claudio Spieler 

Live schilderingen: Patricio Hidalgo Morán 
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Zondag 7 november 14:00 

Tivoli Vredenburg, Utrecht 

www.tivolivredenburg.nl 

 

 

Takatá Takatá: jeugdvoorstelling voor kinderen vanaf 5 

jaar  

Dans: Karen Lugo 

Zang: Erminia Fernández Córdoba 

Piano: Ingvo Clauder 

Percussie: Claudio Spieler 

Live schilderingen: Patricio Hidalgo Morán 

Zondag 7 november 13:00 - 17:00 

De Hallen, Amsterdam 

www.facebook.com/events/406127101106059 

Culturele Zondag met het thema Flamenco 

Diverse optredens, workshops en een flamencomarkt 

Gratis entree 

Zondag 7 november 19:00 

Duende, Amsterdam 

www.cafe-duende.nl 

Peña Flamenca 

Sevillanas dansen en mogelijkheid om iets te 

presenteren 

Gratis entree 

Zondag 7 november 20:00 

Stadsschouwburg, Utrecht 

www.stadsschouwburg-utrecht.nl 

Al Fondo Riela 

Dans: Rocio Molina 

Gitaar: Eduardo Trasierra en Yerai Cortés 

Maandag 8 november 20:00 

OBA Theater, Amsterdam 

www.flamencobiennale.nl 

(ook te bekijken via livestream) 

Openbare masterclass door Rocio Molina 

Dans: Elena la Grulla en Claudia Karapanou 

Dinsdag 9 november 20:15 

Concertgebouw, Amsterdam 

www.concertgebouw.nl 

 

Vicente Amigo 

Gitaar: Vicente Amigo en Añil Fernández 

Contrabas: Ewen Vernal 

Percussie: Paquito González 

Zang: Rafael de Utrera 

Dans: Antonio Molina “Choro” 

Dinsdag 9 november 20:00 

OBA Theater, Amsterdam 

www.flamencobiennale.nl 

Divertimento: een “gedanste lezing” over de 

legendarische danser Vicente Escudero (met vertaling) 

Dans en lezing: Leonor Leal 

Vrijdag 12 november 20:00 

Theater Munganga, Amsterdam 

www.munganga.nl 

Labryénco & Conchita 

Gitaar: Alain Labrie 

Basgitaar: Franklin Heilijgers 

Percussie: Antal Steixner 

Zang: Pablo Martinez 

Dans: Conchita Boon 

Zondag 14 november 16:00 

Meervaart, Amsterdam 

www.meervaart.nl 

Tres 

Gitaar: Tino van der Sman, Arturo Ramón & Joes 

Wieggers 

Woensdag 17 november 18:30 en 20:30 

Posthoornkerk, Amsterdam 

www.stadsherstel.nl/cultuuragenda/compania-

maria-la-serrana-1830-2/ 

 

Santuario 

Zang: Juan José Amador en Pepe de Pura 

Dans: María “la Serrana”, Antonio Moreno  “Polito” en 

Conchita Boon 

Gitaar: Luis Amador 
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Donderdag 18 november 20:30 

Theater Ins Blau, Leiden 

www.theaterinsblau.nl 

 

 

Santuario 

Zang: Juan José Amador en Pepe de Pura 

Dans: María “la Serrana”, Antonio Moreno  “Polito” en 

Joline Uljee 

Gitaar: Luis Amador 

Vrijdag 19 november 18:30 en 20:30 

Parktheater, Eindhoven 

www.parktheater.nl 

 

 

Santuario 

Zang: Juan José Amador, Pepe de Pura en Pili Campallo 

Dans: María “la Serrana”, Antonio Moreno  “Polito”, 

Antonio Molina “Choro” en Jessica Achten 

Gitaar: Luis Amador 

Zaterdag 20 november 18:00 en 20:15 

Beauforthuis, Austerlitz 

www.podium-beaufort.nl 

 

 

Santuario 

Zang: Juan José Amador en Pepe de Pura 

Dans: María “la Serrana”, Antonio Moreno  “Polito” en 

Antje Herber 

Gitaar: Luis Amador 

Zondag 21 november 17:00  

Duende, Amsterdam 

www.cafe-duende.nl 

 

Flamenco Sunday 

Zang: Erminia Fernández Córdoba 

Gitaar: Arturo Ramón 

Piano: Thijs Borsten 

Vrijdag 26 november 

De Nieuwe Regentes, Den Haag 

www.denieuweregentes.nl 

Pub Flamenco 

Programmering nog niet bekend 

Vrijdag 26 november 

Club Cinetone, Amsterdam 

www.watchlivejazz.com/TRES-Tino-van-der-

Sman-Arturo-Ram%C3%B3n-Joes-Wieggers 

Tres 

Gitaar: Tino van der Sman, Arturo Ramón & Joes 

Wieggers 

Zaterdag 27 november 19:00 

LantarenVenster, Rotterdam 

www.lantarenvenster.nl 

Tres 

Gitaar: Tino van der Sman, Arturo Ramón & Joes 

Wieggers 

Zaterdag 27 november en zondag 28 

november 

La Casa Sevillana, Amsterdam 

flamencoworkshop@outlook.com (Astrid) 

Workshop dans door David Paniagua 

Middenniveau: Bulerías 

Gevorderden: Alegrías  

Zondag 28 november 17:00 

Duende, Amsterdam 

www.cafe-duende.nl 

Flamenco Sunday: Tablao Navideno 

Zang: Yota Barón 

Dans: Elena la Grulla 

Vrijdag 3 december 20:30 

Matrix, Rotterdam 

www.matrixrotterdam.nl 

 

Karisma invites Arturo Ramón  

Gitaar: Anoush Saadat en Arturo Ramón 

Saxofoon: Loek van den Berg 

Contrabas: Ildo Nandja 

Percussie: David González 

Zondag 12 december 18:30 

Duende, Amsterdam 

www.cafe-duende.nl 

Peña Flamenca 

Sevillanas dansen en mogelijkheid om iets te 

presenteren 

Gratis entree 
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Donderdag 16 december, vrijdag 17 december, 

zaterdag 18 december 

Q-Factory, Amsterdam 

www.terremoto.nl 

Workshop dans door David Coria 

v.a. 3 jaar ervaring: Alegrías 

v.a. 5 jaar ervaring: Fandangos 

Zaterdag 18 december 

De Nieuwe Regentes, Den Haag 

www.denieuweregentes.nl 

Vamos a la Haya - Zambomba 

Flamencodansfeest in kerstsfeer 

Workshops, Spaans eten, leerlingenpresentaties en 

fiesta met diverse artiesten 

Zondag 19 december 20:00 

OBA Theater, Amsterdam 

www.terremoto.nl 

Encuentros, flamenco y danza 

Dans: David Coria 

Zang en gitaar: Maria Marín 

Piano: Carlos Ema 

Voorprogramma: danseres Jessica Achten 

Woensdag 22 december 20:00 

Podium Mozaïek, Amsterdam 

www.zambomba.nl 

 

 

Zambomba (Kerstfeest) 2021 

Organisatie: Yota Baron t.b.v. Christodoulion weeshuis 

Dans: Tamar Porcelijn, Iris Victoria Dekker, Dilek Arslan 

en Gabriela Házi. 

Gitaar: Yorgos Valiris en Jur Vermijs 

Percussie: Juri Kuefner 

Zang: Juan Granados, Amsterdam Flamenco Choir. 

 

 

Ay…. wat is er veel te doen!!  

Zie je door de bomen het bos niet meer…? Dit is mijn (volkomen subjectieve) top-5: 

 

1. “Santuario” van Compañia Maria la Serrana op 17, 18, 19 en 20 november (topartiesten; en éxtra leuk 

natuurlijk als je op 18 november in Leiden komt kijken!) 

2. “Al fondo riela” van Rocio Molina op 7 november (deze intrigerende dame moet je minimaal één keer 

gezien hebben – en vaker is ook geen straf) 

3. Vicente Amigo en zijn groep op 9 november (deze voorstelling is twee keer uitgesteld, maar nú komt 

deze gitaargod-met-uniek-geluid dan toch eindelijk met zijn heerlijke groep weer naar Nederland) 

4. De jeugdvoorstelling “Takatá Takatá” op 31 oktober, 6 november of 7 november (want er is niets zo 

leuk als je eigen kind/neefje/nichtje/buurtkind enthousiast te maken voor joúw hobby) 

5. De voorstelling “Tres” op 14, 26 en 27 november (drie sympathieke Nederlandse topgitaristen die er 

ongetwijfeld samen een mooi gitaarfeestje van gaan maken) 

Bonus: Zambomba, 18 december in Den Haag en 22 december in Amsterdam (een mooie manier om 

samen kerst te vieren in Spaanse stijl) 

 

Hartelijke groeten en héél fijne flamenco-herfst! 

 

Joline Uljee 

Flamenco Leiden 

Website: www.flamencoleiden.nl 

Facebook: www.facebook.com/flamencoleiden 
 

 


