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Flamencodanser Juan Manuel Fernandez 
Montoya beter bekend als “Farruquito”  (1982, 
Sevilla) is een opmerkelijk figuur in de wereld 
van de flamenco. Hij is, in de vierde generatie 
van de zigeunerfamilie “Los Farruco”,  de zoon 
van de flamencozanger Juan Fernandez Flores 
en danseres Rosario Montoya Manzano “La 
Farruca” en is de toonaangevende 
representant van de unieke dansstijl “Estilo 
Farruquero” ontwikkeld door zijn grootvader 
“Farruco”. 
Gedurende zijn hele leven is hij trouw gebleven 
aan de meest pure vorm van de flamenco. 
Internationaal debuteerde hij  op 5-jarige 
leeftijd op Broadway. 
Sinds die tijd heeft hij zijn hele leven gewijd 
aan het behouden en vernieuwen van zijn 
geliefde kunstvorm.  
 

 
Zo trad hij al op 8-jarige leeftijd op in Madrid en 
was hij op zijn twaalfde te zien in Carlos Saura 
film “Flamenco”. 
Op 15-jarige leeftijd werd hij, door de dood van 
zijn grootvader “Farruco”, diens opvolger om de 
traditie voort te zetten en maakte hij zijn eerste 
eigen voorstelling “Raíce Flamencas”. 
Hij verbond hierin de tradities van de Farruca 
met een eigen persoonlijke interpretatie. 
Voor zijn werk heeft hij inmiddels meerdere 
prestigieuze prijzen mogen ontvangen. 
Naast de vele nationale en internationale zeer 
succesvolle producties en voorstellingen heeft 
hij zijn eigen flamenco school in Sevilla om de 
Farruca stijl verder te promoten. 
Inmiddels behoort hij tot de meest geliefde en 
geprezen flamenco dansers en choreografen. 
 

 

Voorstellingen in de regio 
 

Maandag 16 oktober 2017 | Farruquito met de voorstelling ‘Improvisao’ 
Parktheater, Theaterpad 1, 5615 EN Eindhoven 
Meer informatie over deze voorstelling kun je lezen in onderstaande link:  
Info voorstelling via www.parktheater.nl 
 

Dinsdag 17 oktober 2017 | Farruquito met de voorstelling “Improvisao”  
Parkstad Limburg Theaters, Burgemeester van Grunsvenplein 145, 6411 AS Heerlen. 
Lezers van de nieuwsbrief van Stichting Flamenco Limburg mogen met 25% korting 
op een sterrang (€ 25,88, normaal € 34,50) en eersteklaskaartje (€ 22,50, normaal  
€ 30,00) naar de voorstelling toe. Vraag de code aan via mail 
flamencolimburg@gmail.com / Info voorstelling via www.plt.nl 
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info Flamenco Limburg ●  www.flamencolimburg.webs.com 
Email ● flamencolimburg@gmail.com  
Twitter ● https://twitter.com/FlamencoLimburg 
Facebook ● https://www.facebook.com/flamenco.limburg 
Banknummer Flamenco Limburg  
● IBAN: NL17 INGB 0006 1850 16 / BIC INGBNL2A 

 

13-10-2017 
. 

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 

Palo 
. 

wordt bepaald op de dag zelf wordt bepaald op de dag zelf 

Niveau 
. 

Semi-gevorderden Gevorderden 

Tijden 
. 

18.30u - 20.00u 20.15u - 21.45u. 

Lesgeld  

betaald vóór  26-6-2017 * 

€150,- 

met vroegboek-korting €100,- 

 

€150,- 

met vroegboek-korting €100,- 

 

Locatie: RICK gebouw, Toneelzaal Collegeplein 5, 6001 HN Weert (Lb) 

(i.v.m. verhuizing kan het adres wijzigen, vanaf Oktober; Concertzaal Beekstraat 27, 

6001 GG Weert > Houd de website / nieuwsbrief in de gaten voor definitief adres. 

 

INSCHRIJVING; Stuur tijdig een mail naar flamencolimburg@gmail.com. 

De Inschrijving is definitief als het lesgeld is overgeschreven (uiterlijk vóór 3-10-2017) 

op de ● rekening van Stichting Flamenco Limburg. Vermeldt bij de overschrijving de 

te volgen workshop 1 en/of 2,  ook jouw aantal jaren ervaring en je telefoonnummer.  

Het cursusgeld wordt alleen gerestitueerd als de workshops niet doorgaan 
 

*  VROEGBOEK-KORTING; Indien het lesgeld vóór 26-6-2017 op de rekening van 

Stichting Flamenco Limburg staat dan geldt de vroegboek-korting! Je betaalt dan 

slechts €100,00 per workshop. Indien je je later dan 26-6-2017 doch vóór 3-10-2017 

opgeeft, dan dient het bedrag van €150,00 per workshop uiterlijk 9-10-2017 op de 

rekening van Stichting Flamenco Limburg te staan. 

 

Flamenco Limburg presenta 
workshop met  
Farruquito 
13-10-2017 

 

 


