
Flamenco Limburg presenta Jeronimo Utrilla 
 
Jeronimo Utrilla Almagro (geboren 1974) begon midden jaren 90 in Jaen en in Granada 
flamencogitaar te studeren. In 1999 vertrok hij naar Sevilla om gitaarlessen te nemen bij Nifio 
de Pura en Martin Chico.In 2000 vervolgde hij zijn studie in Jerez de la Frontera o.a. bij 
docenten als El Carbonero, Diego Amaya, Parilla de Jerez en Pascual de Lorca. In Jerez 
begeleidde hij tussen 2001 en 2007 lessen van dansdocenten ‘Chiqui de Jerez’ en ‘Manuela 
Carpio’ en hij speelde in diverse peñas flamencas in Jerez, San Fernando, Ronda, etc.    
 
Jeronimo gaf vele cursussen palmas, gitaar en cajón. Daarnaast trad hij ook in andere 
Europese landen op, samen met Pascual de Lorca en als begeleider van Jesus Mendez.  
In 2007 keerde hij terug naar Sevilla waar hij zich volledig heeft toegelegd op palmas. Hij 
geeft  wekelijks palmas-lessen in de Peña Flamenca Pie de Plomo. Daarnaast is hij 
muziekdocent aan het Institute Almunia in Jerez de la Frontera en treedt hij op met bekende 
artiesten, zoals Belen Maya,Capullo de Jerez  en Diego Amaya. Nieuwgierig geworden?  
Bekijk zijn website: www.flamencopalmas.com 
 

 
 

Niveau / palos  
Zaterdag 

Zondag 
Kosten 

 

Workshops palmas                   
 
in onderling overleg met de docent 
30 juli 2016, 12.45-14.15u. 
31 juli 2016, 12.45-14.15u. 
voor 3 uur palmas €40 

Lezing cultuurgeschiedenis  
 
- 
30 juli 2016, 14.30-16.00u. 
31 juli 2016, 14.30-16.00u. 
voor 3 uur lezing €30  

Locatie 
 

De inschrijving 

Van Tienhovenmolen, Gasthuis 83, 6268 NN Bemelen (bij Valkenburg). 
Parkeren (gratis) achter de molen 
Schrijf je in en mail naar flamencolimburg@gmail.com / Betaal tijdig.  
Inschrijving is definitief na overschrijving van het cursusgeld, dat uiterlijk 28-
07-2016 op de rekening van Stichting Flamenco Limburg moet staan. Geef bij 
de overschrijving de naam aan van de workshop, lezing of beiden die je wilt 
gaan volgen. Het cursusgeld wordt alleen gerestitueerd als de workshop / 
lezing niet doorgaat.  
 

  

 
 
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 

 
Workshops palmas  

 
Jeronimo Utrilla heeft al verschillende DVD's 
en het leerboek: ‘El flamenco se aprende’ 
uitgebracht om palmas aan te leren en is al 
jaren een gedreven docent hierin. Rekening 
houdend met ieders niveau zijn de lessen 
heel spontaan, gemoedelijk en leerrijk. Hij 
geeft les in de Engelse taal. 
 

Lezing cultuurgeschiedenis 

LTUURGESCHIEDENIS 
In de cultuur en geschiedenis lessen, vertelt 
Jeronimo over het onstaan en de origine van 
flamenco, de evolutie, de cantes en palos en 
vanwaar deze afkomstig zijn, hij gaat dieper 
in op de letras en de invloed van flamenco op 
andere kunstvormen.  

les en lezing in de Engelse taal                   

 Flamenco Limburg ●  www.flamencolimburg.webs.com 
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workshops & lezing 
Zaterdag 30 en Zondag 31 Juli 2016 

Een  
 
 

 
Een workshop die niet al te vaak gegeven wordt dus dit is de kans om 

hiervan te profiteren! 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nua5vL3HUxM

