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WORKSHOP 

 
 
 
 
DANS - POR BULERIAS 
 

Docent 
. 

KIKA - met gitaarbegeleiding van Victor Rosinha 

Datum en tijd 
. 

30 September 2017 van 16:30u tot 18:00u 

Palo 
. 

Por  Bulerias 

Niveau 
 

kennis van het compas van Bulerias of een ander compas in 12 
tellen (alegrias, solea) 
. 

Lesgeld  
. 

€20,- 

Locatie   
. 

Spiegeltent: Betaplein Heerlen (grenzend aan Pancrtatiusstraat) 

Inschrijving Stuur vóór 27-9-2017 een mail naar flamencolimburg@gmail.com 

De Inschrijving is definitief als het lesgeld is overgeschreven op de  
● rekening van Stichting Flamenco Limburg. Vermeldt bij de 
overschrijving je naam en workshop por Bulerias. Het cursusgeld 
wordt alleen gerestitueerd als de workshop niet doorgaat. 
. 

 
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 
 
 

 

 
30 SEPTEMBER 2017 | VOORSTELLING FLAMENKIKA 
 
Flamenkika: dans & Victor Rosinha: gitaar & Yota Baron: zang 
Locatie: Spiegeltent Heerlen, Betaplein  
Aanvang: 20.30 uur  
Entree: voorverkoop: € 10,- en avondkassa: € 12.50  
info > zomeravondenheerlen.nl 
Reserveren via: 045-2080037 of  via  zeezichtheerlen@gmail.com 
 

OVER DE WORKSHOP - POR BULERIAS  
 
In deze les nemen Kika en Victor je mee: je leert een swingend en 
leuk stukje choreografie; niet al te moeilijk, maar juist ‘lekker’ en 
dansbaar. En daarin ligt de uitdaging: dicht bij je gevoel blijven en er 
iets eigens van maken. Kika zal erbij zingen. De rest gaat vanzelf… 
dansen puur om het dansen en het dansplezier: Por Bulerías!  
Wie weet kunnen een stapje richting improvisatie gaan.  
 
 
  

 

 

 

 

 
Als Kika afstudeert aan de Rotterdamse 
Dansacademie met specialisaties 
moderne dans en dansexpressie, vertrekt 
ze naar Madrid, waar zij zich definitief 
toelegt op flamencodans. In Madrid woont 
en studeert ze twee jaar. In de jaren 
daarna neemt ze jaarlijks enkele maanden 
les bij verschillende grootheden in Madrid, 
Sevilla en Jerez. Kika gaat nog steeds 
regelmatig naar Spanje om haar horizon 
te verbreden. 
Ze richt flamencogroep ¡Viva Cádiz! op, 
waarin ze samenwerkt met onder andere 
Andrés Marín. Van 1997 tot 2003 behoort 
Kika tot de kern van flamencogroep La 
Primavera. In 2002 treedt Kika op in 
tablao las Brujas in Sevilla. In 2006 maakt 
zij ‘Paisajes’, gebaseerd op muziek en 
Portugese poëzie van Victor Rosinha. Met 
haar eigen groep Flamenkika werkt Kika 
met steeds andere top-muzikanten. Met 
Flamenkika maakt zij ¡Agua! ; een 
beeldende voorstelling met poëzie van 
onder andere Vasalis. 
De Zuid-Spaanse flamenco is nu ruim 25 
jaar, elke dag, haar grote, onuitputtelijke 
inspiratiebron. Door te choreograferen, het 
geven, maken en bezoeken van 
voorstellingen, het lesgeven, het reizen en 
lesnemen in Spanje, het dagelijks spreken 
van de Spaanse taal, verdiept en verrijkt 
ze haar kunde en kennis omtrent de 
flamencokunst. 
Kika woont in Amsterdam. 
 

Gitaarbegeleiding door  
Victor Rosinha  

 

flamenkika.com 
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Flamenco Limburg presenta 

workshop por Bulerias met  

KIKA  
 

 

Foto Paulo Cunha 

http://flamenkika.com/

