
Flamenco Proefmenu Sevilla 

17-24 september 2019 
Breng je flamencoplezier in de volgende versnelling 

Een week intensief genieten van flamenco in het prachtige Sevilla, met lessen van maar liefst 6 verschillende
docenten: dat is het Flamenco Proefmenu. Het ‘menu’ is samengesteld door Maria “La Serrana”, een 
Nederlandse flamencodanseres die haar thuis heeft gevonden in Sevilla. Haar warme banden met de grote 
flamencofamilies maakt dat ze een exclusief programma aan lessen aan kan bieden. 

Naast de lessen is er een uitgekiend programma met optredens, flamencoshoppen, tapastour en een cultureel 
thema uitstapje. En het mooie is: je kiest lekker zelf waar je aan mee doet. Het Flamenco Proefmenu is 
namelijk zo ingericht dat je zelfstandig (alleen of met je reisgenoot) op pad kan gaan in Sevilla. Het is dus 
beslist geen groepsreis, al valt er volop gezamenlijk te genieten als je dat wilt. 

Zo ziet je dag er uit 
Je hebt iedere dag 2 intensieve flamencolessen van 2 verschillende docenten (behalve op de wisseldag, dan 
heb je 1 masterclass). Na afloop van de les kan je ervoor kiezen om even bij te komen op ‘kantoor’ (een 
tapasbar in de buurt van de studio). Maria of Ginette (mede-organisator) is hier aanwezig. Mocht je vragen of
wensen hebben kan je die meteen even bespreken. Wil je liever na de les iets anders doen, kan dan natuurlijk 
ook. De meeste middagen zijn ‘vrij’. Al zijn er wel middagen met speciale activiteiten als flamencoshoppen 
of een thema-activiteit (stadswandeling bijvoorbeeld). ‘s Avonds zien we elkaar weer bij een voorstelling in 
een tablao of peña. Op één van de avonden doen we een tapastour met Maria, die ieder jaar weer nieuwe 
plekjes heeft ontdekt. 

2 blokken, 1 reis 
De reis heeft 7 lesdagen. Als je dat te veel vindt, kan je er ook voor kiezen om alleen blok 1 of blok 2 te 
doen. Ieder blok duurt 4 dagen. Dag 4 van de reis is de ‘wisseldag’, dan krijg je 1 masterclass van een 
‘mystery maestro’. De avond voor de allereerste lesdag zien we elkaar al bij een voorstelling. Als je blok 2 
doet, begin je ook op de avond voor jouw eerste lesdag met een voorstelling (de mystery maestro 
masterclass). 

Les en voorstellingen los 
Je koopt een pakket voor de lessen en los voor de voorstellingen. Voor de volledige ‘Proefmenu’ ervaring is 
het natuurlijk het leukste om ook naar de voorstellingen te gaan, maar het kan zijn dat je bijvoorbeeld alleen 
wilt lessen. Heb je en reisgenoot die niet meelest? Voor hem of haar kan je het voorstellingenpakket kopen, 
dan kunnen jullie gezellig samen naar de voorstellingen. Lekker flexibel dus. 

Wat kan je op rekenen? 
Een flink flamencoshot, les van zeer goede docenten, een geweldige (vernieuwde) kennismaking met de 
prachtige stad Sevilla, adembenemende voorstellingen en de gezelligheid van het op pad zijn met een groep 
gelijkgestemden. 

Op welk niveau zijn de lessen? 
Lessen in Spanje zijn pittiger dan in Nederland. Omdat Maria ervaring heeft met de manier van lesgeven in 
beide landen, kan ze heel goed inschatten wat een uitdagende les is zonder dat je er wanhopig vandaan komt.
Je kunt haar in de les altijd aanspreken of een pasje nog eens kan, of iets langzamer mag. Over het algemeen 
zal het aanbod al geschikt voor je zijn als je zo'n 3 á 5 jaar wekelijks les hebt in Nederland. Als je twijfels 
hebt over je niveau, kan Maria je advies geven. 

Gitaarles 
Ben je of ken je een flamencogitarist die (bijna) priveles wil en veel ‘uren’ wil maken in dansbegeleiding? 
Dan ben je ook welkom! Vraag Maria om de mogelijkheden. 



Docenten Flamenco Proefmenu 2019 
Als je 7 lesdagen te lang vindt, kan je ook kiezen voor één blok

Blok 1 
● Juan de los Reyes  (techniek) – De pittige techniek van Juan! Hij is streng en inspirerend tegelijkertijd. 
Een goede opwarming van je dag. 
● Maria la Serrana (improvisatie Tangos) – Stap uit je schulp en leer de muziek te voelen en volgens jouw 
eigen stijl te interpreteren. 
● Ramon Martinez 
(Bulerias) – De zeer populaire lessen van Ramon zijn meestal volgeboekt, maar voor jou is er een plekje vrij.
Hij zingt zelf in de les en weet je echt aan het dansen te krijgen. Bekijk hier een filmpje van zijn lessen: 
https://www.youtube.com/watch?v=T1ai3nZarVg
● ‘Mystery Maestro’
Een Flamenco Proefmenu traditie! Op de wisseldag (tussen blok 1 en 2, iedereen krijgt deze les) krijg je 1 
intensieve masterclass van een flamenco grootheid. Wie? Dat blijft nog even geheim. Om je een idee te 
geven: de afgelopen edities waren het La Farruca, Carmen Ledesma en Adela Campallo. 

Blok 2 
● ‘Mystery Maestro’ (Zie omschrijving hierboven.)
● Polito 
(techniek) – De dag begint weer met techniek, maar nu van Polito, de jonge rijzende ster uit de Farruco’s. Hij
heeft de virtuositeit van zijn beroemde flamencofamilie en het geduld van een engel. Hele fijne docent. 
● Maria la Serrana 
(improvisatie Bulerias) – Maria laat je voelen dat Bulerias helemaal niet eng of moeilijk is. Hoe je met een 
kleine beweging toch echt kunt dánsen. 
● Carmen Ledesma 
(Solea) – Carmen is de grande dame van de puro flamenco met een hart van goud. Niet voor niks een 
favoriet bij terugkerende ‘Proevers’. Zij neemt je mee langs haar bijzondere Solea. Bekijk hier een filmpje 
van haar optreden in het beroemde Casa Patas: https://www.youtube.com/watch?v=2gaf7qemxl8

● De lessen worden begeleid door gitaar en zang. Als gitaristen zijn er dit jaar: Luis Amador en Mariano 
Campallo. En er zijn meerdere zangers in de lessen. In de les van Ramón zingt hij zelf.
● Maria la Serrana is bij alle lessen aanwezig en kan, als dat nodig is, de uitleg in het Nederlands vertalen.
● Twijfel je over het niveau? Of het je andere inhoudelijke vragen. Maria is zelf ook docent en kan je al snel 
vertellen of het lesprogramma voor jou geschikt is.
● Alle docenten hebben bevestigd, maar door overmacht kan er altijd nog een last-minute wijziging zijn, wij 
zorgen dan voor een Proefmenu-waardig alternatief en laten we je dan zo snel mogelijk weten. 

Een paar reacties van eerdere ‘Flamenco Proevers’ 
“Fijne lessen, een kleine groep en toch je vrijheid. De randprogramma's zijn ook altijd

superleuk.” “Leuk om verschillende docenten uit te proberen waar je zelf niet aan denkt.”
“Veel leren op korte tijd in een ontspannen sfeer.” 

https://www.youtube.com/watch?v=T1ai3nZarVg
https://www.youtube.com/watch?v=2gaf7qemxl8


Schema Flamenco Proefmenu 2019 

Blok 1 
Blok 1 begint op dinsdagavond met een gezamenlijk bezoek aan een voorstelling. 

Woe 18 sept Do 19 sept Vrij 20 sept Za 21 sept 
11:00-1200 Techniek 
Juan de los Reyes 

11:30-12:30 Improvisatie 
Tangos ‘María La Serrana’

11:00-12:00 Techniek 
Juan de los Reyes 

11:30-13:00 
Mystery Maestro 

12:15-13:45 Improvisatie Tangos
‘María La Serrana’

12:45-14:15 Bulerías 
Ramón Martinez 

12:15-13:45 Bulerías Ramón 
Martinez 

Kantoor 14:00 Kantoor 14:30 Kantoor 14:00 Kantoor 13:15 

17:00 Winkelen (optioneel)

Thema-activiteit 
stadswandeling 
‘Escuela Sevillana’  
(optioneel) 

Tablao: (programma wordt nog 
bekend gemaakt, voorstelling 
ergens tussen 19:00-21:00) 

Tablao: (programma wordt nog 
bekend gemaakt, voorstelling 
ergens tussen 19:00-21:00) 

Tablao: (programma wordt nog 
bekend gemaakt, voorstelling 
ergens tussen 19:00-21:00) 

19:30 Tapastour 
(optioneel)
21:30 Tablao Esencia 

Blok 2 
Blok 2 begint op vrijdagavond met een gezamenlijk bezoek aan een voorstelling. 

Za 21 sept Zo 22 sept Ma 23 sept Di 24 sept 
11:30-13:00 
Mystery Maestro 

11:30-12:30 Polito
Techniek  

12.00-13:30 Maria ‘La Serrana’ 
Improvisatie Bulerías 

12:30-13:30 Polito
Techniek 

12:45 14:15 Maria ‘La Serrana’  
Improvisatie Bulerías 

13:45-15.00 Carmen Ledesma 
Soleá 

13:45-15:00 Carmen Ledesma 
Soleá 

Kantoor 13:15 Kantoor 14:30 Kantoor 15.15 Kantoor 15.15

 17:00 Winkelen (optioneel)

17:00 Thema-activiteit  
stadswandeling 
‘Escuela Sevillana’  
(optioneel) 

19:30 Tapastour 
(optioneel)
21:30 Tablao Esencia 

Tablao: (programma wordt nog 
bekend gemaakt, voorstelling 
ergens tussen 19:00-21:00)

Tablao: (programma wordt nog 
bekend gemaakt, voorstelling 
ergens tussen 19:00-21:00) 

Tablao: (programma wordt nog 
bekend gemaakt, voorstelling 
ergens tussen 19:00-21:00)

– ‘Kantoor’ = uitblaasmomentje na de lessen in een tapasbar vlak bij de studio (dit jaar is gekozen voor Bar 
Ambigú op de Feria). Wie dat wil, is welkom aan te schuiven. Ginette en/of Maria zal aanwezig zijn voor 
vragen of opmerkingen over de reis. 

Thema: ‘La escuela Sevillana’
Ieder jaar heeft het Flamenco Proefmenu een thema. Na ‘Lo Puro’, ‘La herencia Serfadí’ en ‘Ida y Vuelta’, 
hebben we dit 4de jaar gekozen voor ‘La escuela Sevillana’. Deze term (niet te verwarren met ‘Sevillanas’) 
verwijst naar de specifieke Sevillaanse flamencodansstijl vol elegantie en met gestileerde bewegingen en 
heel eigen codes. Wat is de oorsprong van deze stijl? En hoe gaan de moderne dansers hier mee om? We 
gaan het ontdekken met de (optionele) stadswandeling.
Bekijk deze trailer van de film over Matilde Coral, de grande dame van ‘La escuela Sevillana’: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2f52ND963o

https://www.youtube.com/watch?v=Z2f52ND963o


Kosten 

– Lessen: Hele reis (beide blokken): 330 euro. Blok 1 of blok 2: 200 euro.
– Voorstellingen: Blok 1 : 100 euro (5 voorstellingen, dinsdag t/m zaterdag) Blok 2 : 100 euro (5 
voorstellingen, vrijdag t/m dinsdag) Hele reis: 160 euro (8 voorstellingen (dinsdag t/m dinsdag).

Inclusief:
– Voor de begeleiding van Maria en Ginette (tijdens de lessen en op ‘het kantoor’) en de shoppingtour wordt 
niets apart berekend.

Exclusief:
– Tapastour: onder de deskundige leiding van Maria op tapastour door Sevilla. Prijs is 20 euro, inclusief 3 
tapas en 3 drankjes. Je kan ter plekke beslissen of je mee wilt, maar wel uiterlijk een dag van te voren.
– Thema-activiteit
Stadswandeling met uitleg over de Escuala Sevillana. Deze zijn we aan het opzetten en zo snel als we weten 
hoe laat deze plaats zal vinden, laten we dat weten. Als er kosten aan verbonden zijn zal de prijs zal tussen de
15 en 20 euro liggen.

Extra activiteiten 
Speciaal voor partners die ook eens mee willen dansen, of flamenco’s die nooit aan de Sevillanas zou 
toegekomen: in razendtempo Sevillanas leren. De lessen worden gegeven door Maria, Eva of Lola, twee 
bevriende flamencodanseressen in Sevilla. Laat het weten als je hier in geïnteresseerd bent. Verder is er 
mogelijk: palmasles en fietstours.
Of... Heb je nog wensen? Laat het vooral weten! Maria kan het voor je regelen! 

Inschrijving en betaling 
Om alles rond te krijgen, is het fijn als je zo snel mogelijk jouw plekje in het Proefmenu boekt bij Maria. De 
betaling moet voor 15 augustus binnen zijn. De ervaring leert dat er vroeg geboekt wordt, en de capaciteit is 
beperkt dus de lessen zitten snel vol. Wacht dus niet te lang! 

Speciale wensen? Vragen? 
Neem contact op met Maria! Er is heel veel mogelijk: marialaserrana75@gmail.com 

Tot ziens in Sevilla! 

PS: En hoe zit het met de reis en accommodatie? We boeken geen hotel of appartement voor jou. Maar we 
kunnen je wel helpen als je vragen hebt. Hetzelfde geldt voor de reis. Goed om in de gaten te houden bij het 
boeken van jouw logeerplek: de lessen zijn in Calle Castellar. 

Volg Flamenco Proefmenu op Facebook: www.facebook.com/flamencoproefmenu/ 

Flamenco Proefmenu is een concept van Ginette Lavell en Maria la Serrana. 
Kijk voor alle flamencoevenementen in Nederland en België op www.flamencoagenda.nl 


