
 

FLAMENCO LIMBURG 
PRESENTA 
WORKSHOPS DANS 
ZANG EN GITAAR 
15 en 16 OKTOBER 2016 
 
 

DANS  María La Serrana 
ZANG  El Falu de Cádiz 
GITAAR  José Adame Sánchez 
 

Maria ‘La Serrana’ wordt tijdens 
haar workshops begeleid door 
zanger El Falu en gitarist José 
Beide mannen zijn in een dansles 
een leerzame aanvulling. Ze 
spelen en zingen op heel 
natuurlijke wijze en zijn zo 
dwingend in het compás dat het je 
als danser ondersteunt.  
Misschien is het in het begin een 
beetje overweldigend, maar als je 
je eraan over durft te geven wordt 
het een heerlijke ervaring! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
Docent 

 

MARIA LA SERRANA 
 

JOSÉ ADAME SÁNCHEZ 
 

 

EL FALU DE CÁDIZ 
 

  WORKSHOP 1 DANS 
Techniek 
 

WORKSHOP 2 DANS 
Bulerias techniek / improvisatie 
 

WORKSHOP GITAAR 
Sevillanas 

WORKSHOP ZANG 
Sevillanas 
 

Niveau Alle niveaus 
 

Mix, geen beginners, kennis van 
12-compas vereist 
 

Mix, geen beginners Alle niveaus 

Datum 15 en 16 Oktober 2016 15 en 16 Oktober 2016 
 

16 Oktober 2016 16 Oktober 2016 

Tijden 
 

zaterdag 15 Ok.13.00-14.30u. 
zondag 16 Okt.13.45-15.15u. 

zaterdag 15 Okt. 14.45-17.15u. 
zondag 16 Okt.15.30-18.00u. 
 

zondag 16 Okt.12.00-13.30u 
Laatste half uur samen met zang 

zondag 16 Okt.12.00-13.30u 
Laatste half uur samen met gitaar 

Lesgeld 
 

3 uur - € 85 Techniek 
Comb.Techniek + Bulerias - €200 

5 uur - € 150 Bulerias 
Comb.Techniek + Bulerias - €200 
 

1,5 uur - € 30 1,5 uur - € 30 

Por Fiesta Zondag 16 Oktober 2016, zal live begeleiding met gitaar en zang zijn bij de workshop Bulerias.  
Eventueel kunnen de gitaristen en zangers ook de Sevillanas ten gehore brengen aan de dansers die komen voor de workshops Techniek en Bulerias. 
Alle cursisten kunnen meedoen om met  elkaar het geleerde samen uit te voeren en het échte flamencogevoel te beleven. 
 

Locatie (NL) Midden-Limburg. ECI Cultuurfabriek, ECI13, 6041 MA Roermond, http://www.ecicultuurfabriek.nl/info/bereikbaarheid 
Betaald parkeren: zaterdag: 8.00-20.00 u., zondag: 12.00-20.00u. €1,30 p.u. / € 5,00 hele dag 
 

Inschijving 
 
 
 

 

Inschrijving vóór 5-10-2016 via mail flamencolimburg@gmail.com 
Inschrijving is definitief na overschrijving van het cursusgeld, dat uiterlijk 8-10-2016 op de rekening van Stichting Flamenco Limburg moet staan.  
Geef bij de overschrijving de naam aan van de workshop(s) die je wilt gaan volgen en jouw jaren dans-, gitaar- en zang-ervaring. Geef ook jouw 
telefoonnummer door. Het cursusgeld wordt alleen gerestitueerd als de workshop niet doorgaat. 
Houd de website en nieuwsbrief in de gaten! 
 

Email 
Banknr 

Website 
 

Twitter  
Facebook 

Flamenco Limburg ● flamencolimburg@gmail.com 
Stichting Flamenco Limburg banknummer ● IBAN: NL17 INGB 0006 1850 16 / BIC INGBNL2A 
● flamencolimburg.webs.com 
 
● twitter.com/FlamencoLimburg 
● www.facebook.com/flamenco.limburg 
 

 
 



 
FLAMENCO LIMBURG 
PRESENTA WORKSHOPS 
DANS ZANG EN GITAAR 
15 en 16 OKTOBER 2016 

 

    
 
DANSDOCENTE: María La Serrana 
ZANGDOCENT: El Falu de Cádiz 
GITAARDOCENT: José Adame 
Sánchez 
 
 
 

 

 

 
MARIA LA SERRANA 
 
Maria La Serrana is een danseres met kracht, elegantie en temperament. Geboren 
in Libanon en opgegroeid in Nederland. Sinds ze zich kan herinneren voelt zij zich 
altijd al betoverd door de flamenco. In het begin van haar opleiding koos La 
Serrana voor de grootmeesters in het vak, zoals bv. Manuela Carrasco en Matilde 
Coral. Haar grootste inspiratie was de beroemde flamancodanser Farruquito, die 
tien jaar lang haar klankbord is geweest. Naast uitstekende technieklessen geeft 
La Serrana ook improvisatielessen en leert zij haar leerlingen het belang van deze 
vaardigheid binnen de kunst, en het gevoel in de dans.  
Op het podium werkt ze samen met o.a. Juan José Amador, Jeromo Segura, Juan 
Campallo en Luis Amador Sinds 2000 verzorgt zij meerdere succesvolle 
voorstellingen eerst in theaters in Sevilla en Cadíz later ook in Nederland, België, 
Duistland en Luxemburg. Bekijk de website van  
Maria ‘La Serrana’ > www.laserrana   
 

 
JOSÉ ADAME SÁNCHEZ  en EL FALU DE CÁDIZ (Rafael Galván Reyes)  
 
Beide zijn afkomstig uit Andalusië, uit een zigeunerfamilie en kwamen rond hun 
20ste naar Nederland. In Spanje zijn ze hun flamenco-carrière begonnen. José 
heeft bijvoorbeeld zijn neven en nichten Concha Vargas, Joselito Fernández en 
Esperanza Fernández begeleid. In Nederland horen zij tot de pioniers op flamenco 
gebied en zijn ze sleutelfiguren bij het opzetten van de Utrechtse flamencoscene. 
Zij begeleiden al jarenlang lessen in het Centro Flamenco Puro en zijn oprichters 
van de groep Arte y Compás. Omdat zij onafscheidelijk zijn hebben zij vrijwel 
eenzelfde CV. Er is een Bulerias-letra over hun vriendschap die ze graag zingen in 
de les. Beide heren hebben veel kennis van de flamenco, je kunt ze vragen wat je 
wilt: ze zijn enorm benaderbaar. En dat gewoon in het Nederlands! 
 
 

Naar de voorstelling  Flamenco Intimo 
 
Op 15 november 2016 treedt Maria La Serrana op met haar Compañía  bij Rick in Weert, samen met Javier Rivera en Luís Amador: 
http://www.ricknet.nl/rick/agenda-overzicht/compania-maria-la-serrana-flamenco-intimo-eenvoudig-dichtbij-en-puur 
Je krijgt als deelnemer van de workshop de kans om voor €12,50 een kaartje aan te schaffen via reservering (Normaal kost deze €14,00 of €18,00 bij reserveringsmail 
of €20,00 op de avond zelf). 
 

Email 
Website  
Banknr 
Twitter 

Facebook 
 

● flamencolimburg@gmail.com 
● flamencolimburg.webs.com  
● Banknummer Stichting Flamenco Limburg IBAN: NL17 INGB 0006 1850 16 / BIC INGBNL2A 
● twitter.com/FlamencoLimburg 
● www.facebook.com/flamenco.limburg 

 

 
 


