
 

 

 
DANS-WORKSHOP CONCHITA BOON 
Stuur tijdig een mail naar flamencolimburg@gmail.com en vermeld de workshop(s) die je wilt  
volgen, je aantal jaren ervaring en je telefoonnummer. 
 
28-07-2018 
 
NIVEAU 
TIJD 
LESGELD  

WORKSHOP GUAJIRAS 
 
Beginners 
11.30u - 13.00u 
€ 25,- 

WORKSHOP TANGOS 
 
Medio 
13:15u - 14:45u 
€ 25,- 

LOCATIE Gidsengebouw Treebeek, Floribertusstraat 19, 6444 XG Brunssum. 
  

 
 

INSCHRIJVING; De inschrijving is definitief als het lesgeld, uiterlijk vóór 14 juli 2018, is 
overgeschreven op de ● rekening van Stichting Flamenco Limburg.  
Vermeldt bij de overschrijving: de workshop(s) die je volgt. Het cursusgeld wordt alleen 
gerestitueerd als de workshops niet doorgaan 
 

KORTING VOORSTELLING; Indien je de workshop van Conchita volgt kun je voor 
€15,- i.p.v €22.50 naar de voorstelling: Noche de flamenco. 
 

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

 

 
 
 

 
Conchita (1999) begon met Flamenco dansen toen zij 6 jaar was. Inmiddels heeft zij 
les en masterclasses gehad van veel grote Flamenco dansers zoals: Sonia la 
Poveda, Rafaela Carrasco, Joaquin Grilo, Farruquito, Maria Juncal, Ursula 
López, Ana Morales, Alicia Marquez, Javier Latorre, Fuensanta la Moneta, Isabel 
Bayon, Eduardo Guerrero, Andrés Marín en anderen. 
 
Toen ze 10 jaar was, nodigde dansdocente Rafaela Carrasco haar uit om naar 
Spanje te komen.  Sindsdien reist Conchita ieder jaar naar Spanje om bij haar 
lessen te volgen. 

 
Intussen maakt Conchita in Nederland haar eigen voorstellingen en 
choreografieën in  samenwerking met verschillende artiesten. Zij probeert in haar 
dansen  vernieuwend te zijn en werkt veel vanuit improvisaties. Zij zoekt verder naar 
nieuwe vormen zonder haar leermeesters en de Flamenco te verloochenen. 

 

 

 

 

Flamenco Limburg presenta workshop dans Conchita Boon 

  

Heb je interesse in deze dansworkshop(s) ?  
Mail dan tijdig naar flamencolimburg@gmail.com    
en vermeld daarbij jouw aantal jaren ervaring en je telefoonnummer. 

 
28-07-2018 | Sluit je studiedag af met  
Noche de Flamenco | 20.30u 
in het Openluchttheater Valkenburg.  
 
Programma deel 1: het John Fillmore Quartet met zanger Falu de Cadiz en danseres Jorinde Cielen.  
Programma deel 2: El Periquin y Grupo met danseres Romina Toroz.  
In het voorprogramma: Flamencosa. 
 
Entree €22,50 > Mail flamenco Limburg en ontvang de nieuwsbrief incl. 
een kortingscode ter waarde van €4,- 

 
 

28-07-2018  


