
FLAMENCO PROEFMENU 

 

19-25 september 2018, Sevilla 

María “La Serrana” 

 

Inmiddels zijn we bij de derde editie van het Flamenco proefmenu. We kunnen het nu 

met recht hebben over een vaste flamenco date in September in Sevilla. Het is dit 

jaar wéér ietsje anders. Natuurlijk hebben we wat “ouwe- trouwen” maar elk jaar 

proberen we jullie ook te verrassen. Ook nu is onze insteek mensen die drie tot vijf 

jaar flamenco dansen in Nederland of Vlaanderen (Nederlandstalige deelnemers 

dus) De docenten spreken Spaans, maar wij vertalen natuurlijk voor jullie. Voor die 

dansers die nog nooit in Sevilla zijn geweest, of er gewoon niet genoeg van krijgen. 

Voor mensen die samen reizen, of voor solo-reizigers.  

 

Dit jaar hebben we besloten om er twee lesblokken van te maken. Blok 1 is van 

19,20,21 september en de masterlass van 22 september. Blok 2  begint juist met de 

masterclass op 22 september, gevolgd door drie dagen met wisselende docenten op 

23,24,25 september. Ik geef zelf in elk blok les, want ik vind improvisatieles heel 

belangrijk. Op verzoek komen Carmen Ledesma, Juan de los Reyes terug. Nieuw is 

la Marquesita, die jullie vorig jaar in tablao hebben gezien. 

 

Voor het randprogramma hebben we dit keer Ida y Vuelta en de geschiedenis van 

de Guadalquivir, de rivier die door Sevilla stroomt, met een heerlijke rondvaart. Met 

dank aan Ronald Backers die dit voorstelde (en de Bienal die zo vriendelijk was om 

bij ons aan te haken, haha)  

 

In het midden zit de masterclass met de mystery-maestro. Je kunt ook beide blokken 

doen en krijgt dan een “stapelkorting”. 

 

 

 

 

 



Blok 1 

Woensdag 19 Donderdag 20 vrijdag 21 Zaterdag 22 

1200-1330 María 
“la Serrana” 
Improvisatie 
Tangos 

1100-1200 Juan 
de los Reyes 
Techniek 

1100-1200 Juan 
de los Reyes 
Techniek 

1200-1330 
Masterclass mystery-
maestro 

1400-1500 Polito 
Bulerías  

1330-1500 Polito 
Bulerías 

1230-1400 María 
“la Serrana” 
Improvisatie 
Tangos 

 

Kantoor Kantoor Kantoor kantoor 

  Winkelen Wandeling/Rondvaart  

Voorstelling Voorstelling Voorstelling Late Voorstelling 

 

Blok 2 

Zaterdag 22 Zondag 23 Maandag 24 Dinsdga 25 

1200-1330 
Masterclass 
mystery maestro 

1200-1330 Maria 
“la Serrana” 
Improvisatie 
Bulerías 

1200-1300 
Carmen Ledesma 

1200-1300 Carmen 
Ledesma 

 1400-1500 
Marquesita 

1330-1500 
Marquesita  

 

Kantoor Kantoor kantoor kantoor 

Wandeling/ 
Rondvaart 

 winkelen  

Voorstelling Voorstelling Tapas  voorstelling 

 

De prijs per blok is180 euro. Prijs voor alletwee de blokken is 300 euro  Het 

maximum per groep is 16 personen. Vanaf 4 mensen gaat alles door. Het aantal 

zang en gitaar-uren gaat omhoog naarmate de groep voller wordt. Heb je met weinig 

mensen les, dan krijg je veel aandacht maar iets minder live muziek. Als we vol 

zitten, dan is er in elke les gitaar en zang. Je kunt geen losse lessen of dagen minder 

volgen. Dat wil zeggen dat je natuurlijk weg kunt blijven als het niet schikt met je 

vlucht, of je toch te moe bent, maar dat dat niet van invloed is op de prijs 

In principe zijn alle docenten aanwezig en beschikbaar, maar het zou kunnen dat op 

het laatse moment een docent ineens niet kan vanwege een voorstelling. Helaas 

leggen Spanjaarden zich daarop nooit echt volledig vast. Dan komt er een docent 

voor in de plaats van minimaal hetzelfde kaliber. Het kan dan ook zijn dat de tijden 

ietsje anders worden, natuurlijk in overleg. Bij elke wijziging brengen we je meteen op 

de hoogte. 

 



Tapastour is optioneel en kost 25 euro per persoon. Dat kan ter plekke betaald en 

ook op de dag zelf nog besloten worden.  

De rondvaart en wandeling langs de rivier met de wetenswaardigheden is 

inbegrepen in het voorstellingenbudget. Mocht je zelf je voorstellingen willen 

uitzoeken en boeken, maar wél willen aanhaken bij deze heerlijke middag, dan kun je 

ons dat laten weten en maken we daar wel een aparte begroting voor.  

Voorstellingen: De voorstellingen zijn een mengeling van tablaos en voorstellingen 

van de Bienal. Het budget wordt later bekend, want het programma van de Bienal is 

nog niet uit en we kunnen nog geen zinnig woord zeggen over prijzen en avonden. 

Hierdoor is ook het middag/avondprogramma niet helemaal bekend.  

 

Verblijf:   

We hebben inmiddels geleerd dat voor een grote groep boeken niet speciaal 

goedkoper is, maar we helpen je graag met het zoeken naar een appartement of 

hotel. Schroom niet om advies te vragen, of zelfs te bemiddelen als je dat fijn vindt, 

want dat doen we graag. 

Gitaristen en zangers: dit jaar hebben we niet een cursus voor gitaristen en zangers 

ingezet, maar dat zou wel mogelijk zijn. Wil je ook zoiets? Laat het ons dan weten 

dan regelen we lessen voor jullie.  

Partneractiviteiten;  

Fietstour door de stad. Kan al met 1 persoon niet privé, met een andere groep mee. 

Ik heb al nagevraagd, er is een nederlandse gids die 30 per persoon vraagt, inc fiets 

en drankje voor 3 uur.  

Sevillanas for dummies: leer in een uur een simpele versie van sevillanas dansen 

zodat je met je partner mee kunt doen. Kosten: 15 euro per uur.                                                                           

Een palmas les van een uur voor de aanhang, zodat die eindelijk begrijpen hoe de 

ritmes in elkaar zitten. !5 euro per uur.  

Dat was een hele berg informatie!  Wil je je direct inschrijven, of het je nog meer 

vragen? Weet je niet zeker of het niveau geschikt is?  Vraag er gerust op los en stuur 

me een mailtje marialaserrana75@gmail.com Ook bij Ginette kun je navraag doen 

info@flamencoagenda.nl  Je kunt ons ook liken op Facebook, en zo alvast meeleven 

en je verheugen op wat komen gaat. www.facebook.com/flamencoproefmenu 

Hartelijke groet, María en Ginette 
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