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Stichting PerpetuumM
Missie
De Flamenco Biënnale werd in 2006 opgericht vanuit de doelstelling ‘de flamenco te ontdoen van haar
folkloristisch imago’ en (de toen nog steeds heersende) clichés van ‘noppenjurken en vurige zigeunerpassie’ en
haar als serieuze podiumkunst een plek te geven in het Nederlandse cultuurlandschap. We meenden dat het
hoog tijd werd om de stormachtige nieuwe ontwikkelingen in het genre te weerspiegelen met een genre - en
discipline overstijgend festivalprogramma van hoogwaardige artistieke signatuur, waarbij diversiteit en
multidisciplinariteit voorop stond. Nederland moest een eigentijds flamencofestival van allure, maar vooral met
een eigen(gereid) gezicht krijgen, dat zich zou scharen naast, en vooral onderscheiden van de bestaande
festivals in de wereld. De stichting ambieert een unieke flamencovrijplaats in Europa te scheppen, waar
flamenco als hedendaagse kunstvorm wordt gepresenteerd, continue in beweging, open voor invloeden uit
andere culturen of disciplines, en over de eigen grenzen kijkt en derhalve zichzelf opnieuw kan uitvinden. Dit
middels een van de artistieke speerpunten: de muzikale – en dus culturele – ontmoetingen.
Met flamenco als ‘vehicle’, als geleider, als een bij uitstek krachtig ritmisch instrument, wil Stichting
PerpetuumM een vernieuwend en grensverleggend muziek- en dansfestival vormgeven, een grootschalig
cultureel evenement, (‘een Holland festival van de Flamenco’) dat bijdraagt aan de pluriformiteit van het
Nederlandse podiumkunstenveld en dat duurzaam verrijkt.
Met de Flamenco Biënnale en de Intermezzo Flamenco Serie zet Stichting PerpetuumM zich in voor het:
• tonen van de flamenco als een spannende hedendaagse kunstvorm aan een breed publiek;
• tonen hoe een uiterst lokale (volks)traditie tijd en plaats kan ontstijgen in moderne theatervormen en
vanuit eigentijdse platforms een nieuw publiek kan bereiken en betoveren;
• doorbreken van de bestaande traditionele publiekscategorieën: genereren van nieuw publiek voor de
podiumkunsten in het algemeen en de flamenco in het bijzonder;
• publiek uitdagen iets nieuws te gaan zien, nieuwsgierig maken, prikkelen en uitdagen via verrassende
programma’s en zo nieuwe muzikale ervaringen te geven en ontdekkingen te laten doen
• ‘leren, informeren’ en ‘activeren’ van publiek, middels een verdiepend en coherent contextprogramma
• aanjagen van nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse (flamenco) kunstenforum;
• impuls geven en ondersteuning bieden aan ontwikkelingen in de internationale flamenco scène;
streven naar nationale en internationale samenwerkingsverbanden; het spelen van internationale
voortrekkersrol, als aanjager en platform voor hedendaagse ontwikkelingen middels eigen creaties en
(co-) producties
Organisatie
Artistieke en algemene directie Ernestina van de Noort
Hoofd financiën Ellen Bijsterbosch
Zakelijke leiding Frank van der Weij
Hoofd Productie Dominique Slegers
Producent Sterre van Wijk
Hoofd Pr & Marketing Liesbeth Beeftink (per 1-04-2018)
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter a.i. Harm Ede Botje
Secretaris Hans Maarten van den Brink
Penningmeester Krijn Meerburg
Bestuurslid Ed Spanjaard

(per 05-09-2017, reeds bestuurslid sinds 01-03-2013)
(sinds 01-03-2013)
(sinds 01-01-2016)
(sinds 01-09-2016)

Het bestuur oefent haar functie onbezoldigd uit. De stichting heeft haar statutaire zetel in Amsterdam op de
Kempenaerstraat 11-B, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34200675 en heeft sinds
01-01-2015 een ANBI Status.
De bestuurssamenstelling is in 2017 gewijzigd. Mevrouw Karen de Bok, onze voorzitter, is tot ons grote verdriet
in 2017 overleden. De positie van voorzitter is vacant en wordt a.i. waargenomen door de heer Harm Ede Botje,
reeds bestuurslid van de stichting sinds 01-03-2013.
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VI Flamenco Biënnale Nederland
13 – 29 januari 2017
Amsterdam | Rotterdam | Den Haag | Utrecht | Eindhoven | Maastricht |
Amersfoort | Antwerpen
Amsterdam: MGIJ, Bimhuis, Podium Mozaïek, OBA, De Hallen West, Dansmakers, Chassé Studio,
Lloyd Hotel, Kriterion | Rotterdam: Rotterdamse Schouwburg, LantarenVenster, De Doelen,
Conservatorium Codarts, Grounds | Den Haag: Zuiderstrandtheater, De Nieuwe Kerk, De Nieuwe
Regentes, Korzo | Utrecht: Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg, RASA, Instituto Cervantes |
Eindhoven: Muziekgebouw Frits Philips | Maastricht: Theater aan het Vrijthof, Ainsi | Amersfoort: De
Lieve Vrouw | Antwerpen: De Roma

>Activiteitenverslag inleiding
|

De Flamenco Biënnale Nederland [FB] vierde in januari 2017 haar zesde editie. Ruim twee weken lang waren in
acht steden de nieuwste ontwikkelingen te zien en horen uit de smeltkroes van een van Europa’s oudste
volkstradities: de flamenco. De Biënnale vestigde zich met haar feestelijke vijfde editie in 2015 definitief als
(inter)nationaal toonaangevend en onderscheidend muziek- en dansfestival. Bij deze zesde editie profileerde
het tweejaarlijkse festival zich met haar innovatieve artistieke identiteit als een prominent cultureel event in
het Nederlandse podiumkunstenlandschap.
Met een eigenzinnige en gedurfde programmering van de top en voorhoede van artiesten uit Spanje en
Nederland is het tweejaarlijks festival zowel nationaal als internationaal verankerd in het veld en op de kaart
gezet. De FB is na zes edities een merknaam geworden van een avontuurlijk, pionierend en prestigieus
kunstenfestival van hoge artistieke kwaliteit dat iedere twee jaar the ‘state of art’ in flamenco toont én daar
voorbij, met een veelzijdig en vooruitstrevend programma dat het hedendaagse en open karakter van de
kunstvorm benadrukt. In de internationale flamencofestivalwereld is zij een voorloper met haar creaties en
(co)producties die de kunstvorm toont in dialoog en met andere muziek- en dansvormen. Haar programmering
vindt navolging in het buitenland en is zij een internationale referent. De biënnale is daarmee een unieke
flamenco-vrijplaats geworden in de wereld, waar de kunst onderzocht, opgerekt, binnenstebuiten gekeerd
wordt.
Schreef de pers na de derde editie al dat het festival ‘een vast huis gevonden had in Nederland’, bij deze zesde
editie kunnen we stellen dat de artistieke fundamenten zodanig gelegd zijn dat we naar onze
oprichtingsdoelstellingen ambitie een ‘holland festival van de flamenco’ zijn geworden. Met flamenco als
‘vehicle’, als een bij uitstek krachtig ritmisch instrument, is een vernieuwend en grensverleggend festival
vormgegeven dat bijdraagt aan de pluriformiteit in het Nederlandse kunstenveld en het duurzaam verrijkt.
Zoals iedere editie waren pers- en publiekreacties uit binnen- en buitenland weer lovend en laaiend.
Makers van nu met een visie en een verhaal tonen hoe een uiterst lokale dans- en muziektraditie tijd en plaats
kan ontstijgen in moderne, spannende theatervormen en vanuit hedendaagse platforms in Nederland als
eigentijdse, vitale kunstvorm een nieuw publiek kan bereiken én vooral ook beroeren en ontroeren. Flamenco
als viering van het leven, van het tragische en het vrolijke tegelijk, van de pijn en de troost, van alles wat ons
mensen bindt en ‘al wat de wereld in zich gebonden houdt’, zoals J.C. Bloem dichtte.
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Met de erkenning van ons artistieke profiel door zowel het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds
voor de Kunst weten we ons van 2017 tot 2020 structureel gesteund. Ook dankzij de honorering van een lange
lijst trouwe subsidiënten hebben we deze festivaleditie weer kunnen realiseren naar onze doelstellingen, hoge
artistieke lat en groeiende ambitie.

Programma|Algemeen
Verzoeken van zes nieuwe theaters (De Doelen Rotterdam, Utrechtse Schouwburg, Theater aan het Vrijthof,
Maastricht, De Lieve Vrouw, Amersfoort, Podium Mozaïek Amsterdam, De Roma Antwerpen) om te
participeren in deze zesde editie veranderden het voornemen van directeur E. Van de Noort het festival iets in
te krimpen, ten behoeve van een gezonder voorbereidings- en uitvoeringstraject voor haarzelf en het team.
We noteerden aldus het gevolg van het grote succes en media-aandacht van de vorige lustrumeditie. De
belangstelling van deze zalen was strelend (temeer daar een aantal van deze theaters in het verleden negatief
reageerden op ons verzoek tot deelname aan het festival). Én ze bood nieuwe programmeringskansen, en
uitdagingen. De grotere actieradius betekende tevens een uitbreiding van het draagvlak onder het publiek.
Met 38 muziek- en dansvoorstellingen (waarvan 9 grote zaalvoorstellingen) op ruim 25 locaties (waarvan 6
nieuwe theaters/voor ons nieuwe locaties) verspreid over 17 dagen in 8 steden en 68 randactiviteiten, was
deze editie omvangrijker dan de tot dan toe grootste lustrumeditie. Het festival vond evenwichtig verspreid
plaats over de diverse steden in een uitgebalanceerde en hoogwaardige programmering waarin in kwaliteit
geen concessies werden gedaan en met ‘hergebruik’ van diverse artiesten verspreid over de steden. Voor het
eerst in ons 12-jarig bestaan programmeerden we door toename van de voorstellingen/speelplekken op de
twee weekenden ‘parallel’ in vier steden, dit zonder dat er kannibalisatie van publiek optrad. En voor het eerst
boden we – door de beschikbaarheid van meer theaters - een paar gezelschappen kleine tournees binnen het
festival aan. Het festival trok meer dan 20.000 bezoekers; de bezettingsgraad was gemiddeld 80%, in
Amsterdam zelfs 83%.

Programma 2015
The Dutch Flamenco Biennale, owes its international reputation to adventurous and uncompromising
programming of both music and dance. If you want to know what the current innovators and front runners of
flamenco art up to, this is the event you definitely don’t want to miss. [Songlines, issue 123, Dec. 2017]
Seit seiner Gründung hat sich das ehrgeiziges Project organisatorisch und künstlerisch als hochklassiges Festival
etabliert. Ernestina van de Noort, ‘alma mater’ hat über die Jahre ein umfassendes, interessantes Festival mit
viel Persönlichkeit fur Aficionados geschaffen. (…) Es waren 17 Tage Flamenco auf hohem künstlerischem
Niveau. (…) Kurzum: Das Beste was der Flamenco zu bieten hat. [ANDA Magazine, april 2018]
Het goede aan de Flamenco Biënnale is dat artistiek leider Ernestina van de Noort altijd de grenzen van het
genre opzoekt. [Scènes – december 2016]
De FB gaf met deze editie ook weer een staalkaart van de nieuwste ontwikkelingen in het genre anno 2017. We
lieten zien een plek te zijn voor (jonge) makers, artiesten die zoeken naar nieuwe wegen binnen het genre.
Met een artistiek hoogwaardige programmering presenteerde het festival de flamenco als serieuze
podiumkunst die continue in beweging is, openstaat voor andere invloeden, over de eigen grenzen kijkt en
derhalve zichzelf opnieuw kan uitvinden.
Het overkoepelende thema dat aan dit festival werd meegegeven was Flamenco Constellations. Omdat we dit
uiteindelijk niet pakkend genoeg vonden, kozen we voor de tagline/ondertitel: Flamenco Cutting-Edge,
‘flamenco op het scherpst van de snede'. We wezen het publiek een weg door de rijkgeschakeerde
programmering met subthema’s/‘labels’. Onder de noemers Nieuwe Dansmakers en Nieuwe Generatie,
Dialogen, presenteerden we flamenco van een nieuwe lichting flamencomakers die in verrassende muzikale en
choreografische dialogen en elegante cross-overs uitstapt naar hedendaagse, klassieke muziek en dans,
barokmuziek; flamenco in kruisbestuiving en dialoog met muziek uit de wereldculturen, waaruit ze (misschien)
ooit ontsproten is, of waarmee ze zich in haar ontstaansgeschiedenis heeft gevoed, zoals de Indiase dans en
muziek of de klassieke arabo-andalusische muziek uit Marokko. Traditionele flamenco recht uit het hart en de
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bron brachten we samen in Levende Traditie. Onder het Subtema Strings brachten we niet alleen de klassieke
flamencosnaren van maestro’s en veelbelovende (Nederlandse ) gitaristen, maar ook met snaren uit
verschillende muziekculturen, waaronder vedels uit Turkije, oud, Afghaanse rebab, cuatro uit Puerto Rico,
naast barokke en klassiek snaarinstrumenten. De top van de Nederlandse flamencomakers brachten we samen
in Nederflamenco. Het programmaonderdeel ‘Flamen>GO’ bundelde voor de derde maal de ontmoetingen
tussen het amateur- en professionele veld en de workshop-en masterclass modules.
Programma Brochure: https://issuu.com/flamencobiennale/docs/vi_flamenco_biennale_programme_broc
Video’s en foto’s: http://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij en links in de bijlage ‘Digital Links’.

Dans
Deze biënnale presenteerde een breed en gevarieerd danspalet een nieuwe lichting van jonge makers,
choreografen/dansers aantrad, die met hun voeten stevig verankerd in de traditie een nieuw
flamencodansidioom scheppen nu de grond is omgewoeld door de pioniers [die we in vorige editie ruime
aandacht gaven]. De huidige voorhoede van de flamencodans liet zich in al zijn verscheidenheid en
verschijningsvormen zien, met aan het voorfront, Dancer in Focus Rocío Molina die in haar nieuwste
voorstelling Caída del Cielo [ruim twee weken van te voren uitverkocht] met lak aan de regels en fenomenale
ritmische precisie, de grenzen van de flamenco radicaal en grandioos oprekte, en aan een uitzinnig publiek in
Amsterdam en Maastricht liet zien waarom zij ‘ongenaakbaar, hartstochtelijk, stoer en brutaal, de Madonna
van de hedendaagse flamenco is’. (Volkskrant, 13-01). De voorstelling was met recht ‘cutting edge’ te noemen.
Dwarsligger Molina zocht de imperfectie, het groteske, bij Pasolini, Bosch, Brueghel en haar vrouwelijkheid,
diep in zichzelf (de baarmoeder als bron van kracht). Danstechnisch ‘lag ze ook dwars’ door als een
breakdancer/ de horizontale lijn op het podium te exploreren, waar flamenco vooral verticaal werkt. De pers
oordeelde unaniem. ‘Flamencovernieuwer Molina viert haar vrouwelijkheid en zette de traditie op scherp. Met
een breekijzer, maar ook met respect.’ (Theaterkrant, 24.01). ‘Caída del Cielo is zo een portret geworden van
een sterke vrouw die telkens weer onverschrokken op avontuur gaat. Een soort Pippi Langkous in
Flamencoland.’ (NRC 12-01).` De ontheiliging van de flamenco zoals door Molina ook in haar vorige shows
beoefend, werd in Spanje niet altijd op prijs gesteld, maar de wat conservatieve website Deflamenco.com
oordeelde nu: ‘and if at some point in the past you no longer understood her, you are glad to know that in this
show there are plenty of reasons to reconcile with her dancing.’ Caída del Cielo markeert een omslagpunt in
haar eigen carrière maar ook in de flamencokunst. Mit diesem Kunstwerk hat Rocío Molina bei der Biennale in
den Niederlanden den Himmel berührt. Ich bin überzeugt dass es einen Wendepunkt im Flamenco , dem Tanz un
der Kunst markiert. [Anda Magazine, feb.2017]
Danser/choreograaf Manuel Liñan ging in Reversible iets minder ver in het omverschoppen van heilige huisjes,
maar nam op zijn manier met de jonge dansers José Maldonado en Lucía Álvarez de traditionele rolpatronen in
de flamenco op de hak door in een bata de cola [jurk met sleep] en mantón [omslagdoek] te dansen. “Op
papier klinkt dat niet bijster interessant – een flamenco drag queen?, – maar in de praktijk pakt het fascinerend
uit,’ oordeelde het Nrc. ‘Liñán oogt verrassend natuurlijk in zijn vrouwelijke uitmonstering. Met zijn vrij
gedrongen postuur, inclusief klein buikje, en een stevige, directe stijl hebben zijn bewegingen geen zweempje
verwijfdheid. Liñáns rolwisseling is niet campy, maar speels en hooguit licht ironisch. ****NRC [16-01]. De
voorstelling waarmee Liñán zijn Nederlandse debuut maakte in de Rotterdamse Schouwburg en vrij naar
Nietzsche zijn ‘serieuze kinderziel zocht’, was ‘een mooie mix van traditie en verdere verkenningen.'
****Theaterkrant [16-01] en stak daarbij muzikaal ook uitstekend in elkaar. Een flamenco ‘gender’ issue werd
op totaal natuurlijke en wijze vormgegeven.
In Dju Dju verlegde danseres/choreografe Isabel Bayón haar grenzen en leverde ze zich uit aan haar angsten en
demonen in handen van flamencorebel nr. 1 Israel Galván [zelf niet aanwezig]. We zagen hoe niet alleen Bayón
zichzelf opnieuw uitvond als dansers in de choreografie van Galván, maar ook hoe (traditionele) danseressen
als Alicia Márquez en Nieves Casablanca een transformatie ondergingen. Dju Dju (zigeunerwoord voor ‘angst’)
was baanbrekend, bij vlagen fenomenaal, muzikaal ook ‘flamenco-ondermijnend’, schuurde, maar kwam
dramaturgisch en scenografisch niet uit de verf. Liepen de gemoederen bij de première in 2016 op de Biënnale
van Sevilla hoog op, zo ook in het Haagse Zuiderstrandtheater, waar haar ‘galvaneske exercitie’ bij een deel van
het (conservatieve) publiek voor heftig verontwaardigde reacties zorgde. Het andere deel was aangenaam van
het à propos gebracht. Precies wat we beoogden. De strekking van de discussie vertaalt de titel van ons
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jubileumboek uit 2015: ¡This is not Flamenco! We formuleerden met de Haagse partner (met wie we het risico
namen deze voorstelling te programmeren zonder dat hij nog gemaakt was) een antwoord dat verwees naar de
wens van Bayón 'de andere danseres' in haar, die niemand kent, naar voren te halen en dat we conform onze
wens en profiel, flamenco 'vrijheidsvechters' met plezier de ruimte geven om zich te vernieuwen. We hadden
graag gehoord of DjuDju de Nederlandse danskritiek had doorstaan. Helaas meldde zich geen recensent.
Het verheugt ons dat danseres/choreograaf Sara Cano nu in Spanje doorbreekt nav. het succes op onze festival
en de uitgebreide media-aandacht (haar foto’s sierden vele artikelen), waar wij haar in 2015 ontdekten in
Madrid op een Choreografenconcours voor Flamencodans en Spaans Klassiek. De prijswinnende 10 min solo A
Palo Seco Redux voerde ze tijdens de FB uit in diverse foyers van de theaters. De lange versie A Palo Seco
maakt de deel uit van een double bill met Rebels’ Cross (zie hieronder). Haar zoektocht naar een eigen danstaal
waar ze de viscerale Japanse Butoh, moderne dans en flamenco combineert op een prachtige speciaal
gecomponeerde hedendaagse soundscape oogstte bewondering vanwege de eenvoud en oprechtheid
waarmee ze haar lijf indook, en vanwege haar geweldige techniek en expressiviteit. “De om elkaar dartelende
polsen worden zwanenvleugels, de enorme sleep (bata) aan de rol wordt een wild schoppend derde been, de
traditionele sjaal (mantón) teugels die haar intomen.’ ****Volkskrant [18-01]. ‘Cano is een vlinder op sneakers,’
kopte het Nrc. We vonden het drieluik hier en daar wat trekken en waren het eens met het NRC **** (16.01).:
‘de voorstelling is een beetje te lang uitgesponnen, maar Cano is als danseres boeiend genoeg.’ De Theaterkrant
(15.01) oordeelde: ‘Cano is een veelzijdige danseres, ze schakelt snel tussen stijlen en voert haar beweging
vloeiend en krachtig uit. Ook als je niet bekend bent met de verschillende dansculturen waaruit zij put, is haar
verhaal goed volgbaar.’
Traditionele flamencodans-aficionados kwamen flink aan hun trekken bij de voorstelling Made in Jerez waar
drie generaties dansers van traditioneel tot modern klassiek lieten zien waarom Jerez het onbetwiste koninkrijk
is van de ‘pataíta’ (geïmproviseerd pasje) en de aanstekelijke ‘soniquete’ (swing). De sierlijke, ranke Mercedes
Ruiz (37) in de bloei van haar carrière veranderde het podium van de Utrechtse Stadsschouwburg, (waar we als
biënnale voor het eerst programmeerden) in een intieme en vrolijke flamencotaveerne bijgestaan door locale
veteranen die zich nauwelijks internationaal laten zien, El Zorri (82), Diego de La Margara (60), maar die
gekoesterde schatbewaarders van de pataíta en de volkse traditie zijn.
Icoon Antonio Canales, kwam op uitdrukkelijk verzoek van zanger José Valencia voor hém dansen en bracht
het Muziekgebouw in extase. De sterdanser (het moet gezegd, we waren er huiverig voor) liet zijn
‘histrionische’ en overdreven virtuoze kant gelukkig thuis en liet in alle eenvoud zijn meesterschap zien voor
een grandioze Valencia, versterkt en aangemoedigd door een topclass ritme sectie van klappers en gitarist Juan
Requena. In het nagesprek op het foyerdeck van het Mgij liet Canales weten er trots op te zijn ‘als trouwe
schildknaap de grootste van alle Quijotes te dienen die er vandaag de dag in de zang bestaan.’ Hij knipoogde
hierbij zelfkritisch naar zijn corpulente voorkomen: Sancho Panza (lett. Dikbuik) was de schildknaap van Don
Quijote. Ook wij waren overweldigd en moesten ons vooroordeel over deze danser bijstellen, die in zijn
nadagen een blijk van bescheidenheid geeft die zijn kunst optimaal tot zijn recht laat komen in een concertzaal
voor hedendaagse muziek.
Valencia belted out some singing for a passionate and intense Canales who with his expressivity, his naturalness
and way of serving up his dancing without contrivances, unleashed near hysteria among the audience and
whooping you would expect at a rock concert. [Deflamenco.com, 29.01].
Rebels’ Cross van choreografe Kalpana Raghuraman was de eerste eigen lange danscreatie die we
realiseerden in coproductie met de Stichting Kalpana Arts Reimagined. (Ze lag in het verlengde van onze eerste
mini festivalcreatie dans ‘Bagatelles’ uit 2015, waarin we de Madrileense geluidskunstenaar Enrique Tomás
koppelden aan danseres Ana Morales voor een gedurfd robotica experiment met elektronische waaier op een
interactieve vloer. Voor beide makers was dit zo inspirerend was dat ze er in 2018 een vervolg aan willen
geven, dat we met spanning tegemoet zien.)
In Dansmakers Amsterdam onderzochten de in de Indiase klassieke dans geschoolde dansers Kamala Devam,
Sooraj Subramaniam met de bovengenoemde Sara Cano vanuit een hedendaags perspectief de oude
bloedlijnen en kruispunten tussen de Indiase dansstijlen als bharatanatyam, kathak en flamenco. Het leverde
prachtige configuraties op de dansvloer op, die omhoog getild werden door de muziek van Jaap van Keulen en
de stem van de klassieke Indiase zangeres Ambika Jois. Maar het geheel bleef ons inziens steken in wat we als
veelbelovend resultaat van de residency hadden gezien. Na 6 voorstellingen (waaronder het Cadansfestival in
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Den Haag) leek Rebels’ Cross als ‘work in progress’ op tournee tijdens het festival niet te groeien. De meningen
van de pers over de festivalcreatie 2017 waren verdeeld. Het Nrc [16.01] sprak over ‘een driehoeksrelatie
waarvan de aard in nevelen blijft gehuld. Ook choreografisch overtuigt Rebels’ Cross niet, mede doordag de mix
van stijlen niet erg verrast. De Theaterkrant: Er zijn bijna dierlijke bewegingen en er hangt een speelse energie
in de lucht. Er is een heldere dramaturgische lijn waarbij wordt gespeeld met verschillen en
aanknopingspunten.’ De Volkskrant [18.01] gaf vier sterren: 'Rebels' Cross is een rijk gevarieerde, krachtig
gedanste exercitie geworden. Het is een speels spel van twee gelijkgestemden en een buitenstaander die via
geflirt en geplaag nader tot elkaar komen.’ We bezinnen ons nog of er een toekomst beschoren ligt voor dit
project. Een nieuwe residency zal dan noodzakelijk zijn.
Voor de glansrol van danseres Leonor Leal in Fantasía para Violonchelo y Flamenco, zie onder creaties.
Met deze verscheidenheid aan voorstellingen en choreografische ontmoetingen van een nieuwe lichting
flamencodansmakers (met inbegrip van makers uit een de generatie ervoor, die zich opnieuw uitvinden),
pakten we ook deze editie weer groots uit. Hun allianties, zoektochten en uitstappen naar andere genres,
culturen en muziekvormen mondden uit in een waaier aan flamencodansvormen. We toonden aldus de
flamencotraditie in volle beweging en presenteerden de spannendste ontwikkelingen anno 2017 geheel naar
onze doelstelling.

Creaties en Coproducties - Kruisbestuivingen en dialogen
“Er is geen ontkomen aan, op de Flamenco Biënnale. Ergens in het programma zal plek worden ingeruimd voor
muziek die ver buiten de oevers van de Andalusische zang- en danskunst treedt, dat is het vrijzinnige
Nederlandse festival inmiddels aan zichzelf verplicht. [Volkskrant, 2015]
The Flamenco Biennale looks to the future with absolute confidence in what the new generation of artists are
bringing, and with the challenge of continuing to lay out the universality of the art, and its capacity to dialogue
with other musical forms. [Deflamenco.com, 12.01.2017]
De biënnale heeft naam gemaakt als initiator van voorstellingen die de rijke flamencotraditie in hedendaagse
schakeringen tonen. En als festival waar muzikale allianties laten zien dat de oeroude (orale) kunstvorm
springlevend is en dat ze anno 2017 in staat is steeds weer nieuwe facetten te laten zien. Het festival als geheel
stoelt op de dialoog tussen de oude kunstvorm met andere genres en muziekculturen waarbij de interactie
tussen traditie en experiment de rode draad vormt.
Het publiek kreeg een breed palet aan voorstellingen waarin het kon zien en horen wat de oude volkskunst
vermag. Niet alleen waren er Flamenco Cross Roads tussen de hierboven beschreven dansvoorstellingen tussen
flamenco en Indiase muziek en dans, maar ook waren er tal van muzikale kruisbestuivingen.
Een daarvan was onze tweede festivalcreatie 2017 Fantasía para Violonchelo y Flamenco, een coproductie
met Cello Biënnale Amsterdam, die prachtige muzikale vergezichten opleverde en waarmee het festival groots
opende in uitverkochte zalen in Rotterdam en Eindhoven en afsloot in Amsterdam. Dit na de première op de
Cello Biënnale in oktober 2015. De samenwerking met de Cello Biënnale was door beide partijen sinds onze
oprichting in 2006 gewenst en de uitkomst was een gedroomde, zowel qua samenwerking als ‘casting’ van de
musici. Ze beantwoordt aan onze doelstelling flamenco in een bredere context te plaatsen van klassieke of
‘wereldmuziek’ en het samenbrengen van kunstenaars uit onverwachte hoek. De kruisbestuiving van
publieksdoelgroepen die hierdoor bewerkstelligd wordt is een waardevolle ‘bijvangst’ en beantwoord aan onze
marketingdoelstellingen.
De FB heeft met haar vijf edities niet alleen nationaal en internationaal een reputatie verworven door een
grensverleggende programmering, het festival maakt sinds 2011 ook een begin met het verleggen van ook haar
eigen grenzen door eigen creaties/producties te initiëren waarbij de (interculturele) dialoog centraal staat. De
FB maakt sindsdien naam als productiehuis van hoogwaardige artistieke voorstellingen, waar vernieuwing,
dialoog en ontmoeting van genres centraal staan. Fantasía para Violonchelo y Flamenco is de vierde in de rij.
Onze eerste creatie Qasida (2011) toert nog steeds gestaag de wereld over. We zijn er trots op hoe deze
ontmoeting tussen de diepe zang uit Andalusië en de klassieke zang uit Perzië (een van de vermeende bronnen

8

van de flamenco) zich in de loop der jaren langzaam heeft ontwikkeld - ‘slow music’- tot een volwaardige
voorstelling waar muziekculturen zich versmelten en waar de zangers Mohammad Motamedi en Rosario la
Tremendita muzikale vrienden werden. In maart 2016 reisden we voor een toernee naar de VS en zagen een
uitzinnig publiek in de kleine zaal van Carnegie Hall. Juli 2017 staat Qasida in het Festival de Carthago in
Tunesië, in februari 2018 op de I Flamenco Biënnale Slovenië, die we in Ljubljana initiëren en programmeren in
samenwerking met onze partner, het theater Cankarjev Dom.
We hopen dat voor Fantasía para Violonchelo y Flamenco eenzelfde internationaal parcours is weggelegd.
Rondom de ‘glasheldere en zelfs in eindeloze vibrato’s intens emotionele stem’ (Volkskrant) van Rocío
Márquez verenigden zich snaren uit alle windstreken. Naast strings van de cellisten de Iraans-Oostenrijkse Kian
Soltaní en de Nederlandse Ella van Poucke, net als Márquez fast rising stars aan het respectievelijke
firmament, voegden zich de snaren van de Turkse kemenche (knievedel) van Derya Türkan en de Afghaanse
rebab, ud, draailier, fretloze gitaar van multi-instrumentalist Efrén López.
In arrangementen van Marijn van Prooijen (die traditionele flamencoliederen en repertoire van Márquez
bewerkte voor het ensemble) en van López en Türkan en met als bindende factor de percussie van Agustín
Diassera, hoorden we hoe de warme ‘soul’ van de cello, de flamencoziel benaderde. Danseres Leonor Leal, die
net als Márquez zonder schroom – maar tegelijkertijd met groot respect voor de traditie – buiten de gebaande
flamencopaden durft te gaan, maakte een speciale eigentijdse choreografie op twee van de cello suites van
Gaspar Cassadó meesterlijk uitgevoerd door stercellist Kian Soltaní. Klassieke snaren en flamencovoeten
vonden elkaar in een betoverend duet waar twee werelden op organische wijze bij elkaar kwamen.
Ook wie geen muziekexpert is, hoor de uitstekende kwaliteit van deze muzikale ontmoeting tussen zang, cello
en percussie. (…) 'Het samenspel tussen de musici zit vol subtiele interacties en interventies, en de reis die ze
samen langs oosterse en westerse klankwerelden maken, is spannend en nergens geforceerd.' **** [Volkskrant,
18-01]. We genoten van de staande ovaties bij het slotconcert in het Muziekgebouw aan ’t IJ, en vooral ook van
het zichtbare spelplezier van de musici onderling. Een bewijs dat niet alleen muzikaal, maar ook intermenselijk
de alliantie geslaagd was.
De Biënnale heeft door haar eigentijdse en spannende flamencodialogen en met haar eigen (co)producties
weer een stap verder gezet op weg naar internationalisering. Door onze artistieke keuzes en de kwaliteit van
onze voorstellingen onderscheidden en profileerden we ons bij iedere editie dusdanig dat het festival al snel
grote erkenning kreeg. (…) Tegenover de Spaanse argwaan staat de opgebouwde waardering elders voor de
Nederlandse lef en creativiteit. Internationaal geldt de Biënnale inmiddels als baanbrekend en toonaangevend.
(Algemeen Dagblad, 2015) . Ook de Trouw meldt anno 2017: ‘De Nederlandse Flamenco Biënnale wordt gezien
als het avontuurlijkste en meest toonaangevende festival van Europa.’
Het is juist vanuit Nederland dat we - met respect voor de flamencotraditie, maar zonder gebonden te zijn aan
de wortels - haar zo vrij kunnen benaderen. De openheid van geest waarmee wij de flamenco programmeren
is ontegenzeggelijk een teken van l’air du temps, maar we zien dat sinds de Flamenco Biënnale het voortouw
heeft genomen met een vooruitstrevende programmering wij ook andere bestaande festivals inspireren. Het is
onze grote wens om hierin (internationaal) een verbindende en leidende rol te spelen en meer coproducenten
en samenwerkingspartners te vinden voor onze plannen en ambities.
Flamenco > Jazz, klassiek en world
Dé muzikale ontdekking van dit festival was de in Nederland tot dusver onbekende pianist Alfonso Aroca die
drie volle zalen bespeelde met swingende jazz- en flamenco-improvisaties van zijn debuutalbum Orilla del
Mundo/ Oever van de Wereld. Een energieboost van de eerste orde waarbij danser Abel Harana liet zien hoe
zijn zapateado, de ritmische flamencovoeten, als heus percussie-instrument kan worden ingezet. 'Alfonso
Aroca duwt zijn vleugels hardhandig de Andalusische muziektraditie in en weet de ziel te raken.' Het frisse,
jonge Alfonso Aroca Quintet zette het Bimhuis, LantarenVenster en TivoliVredenburg op zijn kop. “Als Aroca
versmelt met zijn band, hoor je hoe de piano de flamenco opjaagt, bij kolkende flamencojazz. Als danser Abel
Harana zich op het podium meldt met ongenadig voetenwerk, hapt de zaal naar adem” (Volkskrant). **** Volkskrant (22-01)
Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble presenteerde een atypische El Amor Brujo, in een creatief eerbetoon
aan het gelijknamige werk van Manuel de Falla. Helaas was het nieuwe album te laat klaar om in aanloop naar
het festival als promotietool bij de radio ingezet te worden. Artist in residence Rocío Márquez zou de zangeres
zijn in dit nieuwe project van Solinís, maar werd door ‘incompatibilité des humeurs’ vervangen door de wat
traditionelere cantaora María José Pérez. We bemiddelden nog, maar de tegendraadse Baskische luitspeler en
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gitarist – een protégé van Jordí Savall, die de CD bij zijn eigen label AliaVox uitbracht, was onvermurwbaar. De
opnames moesten over. Solinis’ Amor Brujo werd begin juli 2017, CD van de week bij Npo Radio 4 en is
regelmatig op de Belgische Klara radio te horen. In de uitverkochte Nieuwe Kerk Den Haag en in
TivoliVredenburg Utrecht verraste Solinis’ het publiek met zijn vitale en als flamenco swingende vertolkingen
van deze Spaanse klassieker, door de volkse melodieën waar De Falla uit putte, muzikaal naar voren te halen.
Eigenlijk een moderne cross-over. Met dit concert zetten we de flamenco-baroklijn voort die we sinds 2013
opzetten en die we voor de komende edities verder ontwikkelen.
Het Orquesta Chekara uit het Marrokaanse Tetuán, voor de gelegenheid versterkt met leden van het
Amsterdams Andalusisch Orkest en de Nederlandse flamencogitarist Tino van der Sman (die ook hun nieuwe
album produceerde) bracht in het programma Flamenco Andalusí de klassieke arabo-andalusische muziek uit
het Moorse Spanje; een muziekcultuur die met ‘het vertrek van de laatste Moor’ in 1492 uit Granada, aldaar in
het oude Al Andaluz, verloren ging, maar in Noord-Afrika bewaard en verder ontwikkeld werd. Op dezelfde
manier als Solinis hierboven, kwamen deze klanken in een eigentijdse kruisbestuiving en een swingende
muzikale dialoog in vier uitverkochte zalen opnieuw tot leven. De toevoeging van danseres María Ángeles
Gabaldon was publieksmatig effectief, voor ons was de muzikale (her)ontmoeting tussen Marokko en Spanje
mooi genoeg.
Traditie en Experiment > Zang / Strings
Voor de zesde maal gaven we aan de zang, de cante jondo, (de oerbron van de flamencokunst) een groots
podium met twee moderne representanten uit de twee belangrijkste traditionele zangbolwerken: José
Valencia (Lebrija) zette anderhalf uur non-stop, in zijn show En Directo het uitverkochte Muziekgebouw aan ’t
IJ op zijn kop met zijn rauwe zigeunerlament. ‘Hij leek wel een operazanger’, zo hoorde webmagazine
Deflamenco.com toeschouwers praten en noteerde: The extraordinary vocal qualities are undeniable, his
perfect pitch, his capacity to modulate. But what really made the Dutch audience nearly jump out of their
seats, was his tremendous stage presence. The self assurance with which he sings, his clear intention to
communicate the verses, his strength and daring.
Jammer was, dat voor de Nederlandse oren het geluid te hard stond. Echo en reverb is in Spanje overvraagd
door flamencoartiesten, zo menen wij ook. We instrueren en sturen waar we kunnen, maar in dit geval was het
tegen ‘dovemansoren’. Het Spaanse en het flamencopubliek, bij wie we navraag deden had nergens last van.
Ook de Spaanse collega geluidstechnici van andere shows die in de zaal zaten niet. Een cultuurverschil.
Ook David Lagos (Jerez) omringde zich met twee extra zangers Javi Pérez en Melchora Ortega, drie dansers en
twee gitaristen om zijn diepe zang te omlijsten in Made in Jerez. De correspondente van Globalflamenco.com
vroeg zich af ‘hoe het Nederlandse publiek de meest vergeten gezangen uit de Jerezaanse wieg zou ontvangen’.
Ze kon haar ogen en oren bij de staande ovaties niet geloven. ‘Zelfs de olé’s waren goed getimed.’
Artist in residence Rocio Márquez die met haar melodieuze klassieke stem (‘een messcherp en akelig mooi
vibrato in onbevattelijke melodieuze lijnen’ – Volkskrant) ook graag op muzikaal avontuur gaat, was verbaasd
dat bij de presentatie van haar nieuwste CD El Niño in het Bimhuis (lees: publiek dat wel wat gewend is), de
publieksreactie op het traditionele deel van het concert met gitarist Miguel Ángel Cortés enthousiaster was
dan op het experiment met elektronica, elektrische gitaar, drums en het anarchistische stemgeweld van Niño
de Elche, die voor flink wat opschudding in de Spaanse flamencogelederen zorgt op dit moment, maar bij
jongere muziekliefhebbers erg populair is. (We programmeren hem met voor een tournee in onze intermezzo
flamenco serie maart 2018) En ja, wij moesten de ogen en de oren ook even openzetten om de vernieuwde
kant van Márquez ten volste te kunnen proeven. Maar het was de inspanning waard. Traditie en experiment,
de rode draad door onze programmering, was in dit recital direct voelbaar.
Daarnaast waren er een keur aan topzangers te horen bij de verschillende dansvoorstellingen. (we controleren
de line-ups zorgvuldig). We zien dat we vruchtbare grond hebben geprepareerd voor een receptie van de voor
buitenlanders soms lastig ‘verteerbare’ flamencozang. Maar wanneer die wordt toegelaten voor een
verschonende esthetische ervaring zorgt. De zang, het lamento laat nooit onberoerd.
We constateren met trots dat we na 6 edities een zeer breed publiek ook voor de zang hebben opgebouwd.
Internationaal is dat een unicum. De Duitse Anda magazine schreef in het aprilnummer: Es ist wirklich
beeindruckend, dass das Publikum in Holland mit so viel Enthusiasmus auf ein ‘cante jondo’ Konzert reagiert.
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Ook in het thema Strings – Snaren was de traditie zeer ruim vertegenwoordigd. Eindelijk konden we onze
langgekoesterde wens in vervulling laten gaan om maestro Pepe Habichuela (72) het podium te geven dat hij
verdiende. In het Bimhuis, in Grounds en het Conservatorium van Rotterdam gaf hij een staaltje van de ‘toque’
- de gitaarkunst - van de zigeunerdynastie der Habichuela’s ten beste. ‘Met Pepe Habichuela, een held uit het
diepe verleden, een onvergankelijk moment van de gitaarkunst, is het gedroomde icoon binnengehaald
(Volkskrant). In het tweede deel van zijn recital begeleidde hij de piepjonge zanger ‘Kike’ Morente, zoals hij dat
ook decennialang bij zijn vader Enrique Morente deed. Een diep ‘ole’ uit de keel van Habichuela liet horen dat
Morente Jr. een goed eind op weg is.
Gitarist Alfredo Lagos, wist met de presentatie van zijn eerste soloalbum ‘Punto de Fuga’, zijn voorbeeld Rafael
Riqueni meer dan waardig te vervangen. De gitarist uit Jerez, trad voor het eerst uit zijn eigen schaduw; we
hoorden, een gitarist gerijpt na 25 jaar de allergrootste zangers begeleid te hebben de sterren van de hemel
spelen in het Bimhuis. Klassiek modern, van alle tijden. Met twee verrassende special guests, de jonge rising
Catalaanse zangeres Rosalía en een oude bekende van het festival singer-songwriter, ritmejongleur Diego
Carrasco maakte hij een laat droomdebuut als sologitarist in het Amsterdamse Bimhuis. Rosalía liet in een
dromerige, ijle flamenco versie van Leonard Cohens ‘Aleluya horen waarom ze met haar non-orthodoxe
benadering van het ‘erfgoed’ de hoeders ervan flink tegen de haren in strijkt in flamencoland anno 2017.
Daarnaast waren er tal van eersteklas gitaristen in de bloei van hun carrière in de line-ups van de grote
voorstellingen, en de klassieke flamencogitaar naar deze tijd vertalen, zoals Juan Requena, Miguel Ángel
Cortés, Jesús Torres, Santiago Lara (as december in onze intermezzo reeks te horen) en onze eigen Tino van
der Sman die verraste als solist en bandleider (zie hieronder).

Nederlands Kunstenforum – ‘Nederflamenco’
De Biënnale profileerde zich – naar wens en doelstelling – ook deze editie weer als aanjager en platform voor
ontwikkeling van Nederlandse professionals en amateur-flamencotalent. De FB programmeerde Nederlandse
flamencomakers op voor hen normaliter moeilijk bereikbare podia zoals het Bimhuis Amsterdam, Rotterdamse
Schouwburg, Rasa Utrecht, al dan niet in het voorprogramma van internationale flamencoartiesten.
Nederflamenco is een term die geslagen werd nav. de derde editie in 2011. Dit festival gaven we het podium
aan drie Nederlandse gitaartalenten die flink wat jaren aan de weg timmeren, en zelfs in Spanje furore maken.
Tino van der Sman presenteerde zijn nieuwste CD ‘Curioso Impertinente’ met een Nederlandse en Spaanse top
cast en liet horen waarom hij in het veeleisende Andalucía een veelgevraagd begeleider is. Edsart Udo de Haes
bracht in zijn nieuwste project Tiempos Nuevos (Nieuwe Tijden) jazz en flamenco swingend bijeen met jonge
Nederlandse jazztalenten Ben van Gelder en Jamie Peet. In Casa Ibérica liet Arturo Ramón met zijn groep
subtiel horen waar fado en flamenco elkaar raken. De Nederlandse zangeres Luna Zegers voor wie we op haar
dringende verzoek op de valreep een plek zochten om haar debuut CD ‘Entre Dos Mundos’ (Tussen twee
werelden) te presenteren met een indrukwekkende Spaanse line-up, maakte de verwachtingen niet waar, noch
artistiek, noch als professional. De line-up werd 3x veranderd zonder onze instemming. De CD was daarnaast
niet op tijd klaar, waardoor een belangrijk promotiemoment werd gemist.
Flamenco van Nederlandse bodem kreeg vooral een podium in RASA Utrecht en in de Nieuwe Regentes in Den
Haag, waar het publiek zich drie dagen kon onderdompelen in de Nederflamenco met diverse groepen en
artiesten uit de (sub)top en amateur-voorstellingen die we binnen het Flamen>Go programma ontwikkelden.

Randprogramma Flamen>Go! – Nederflamenco amateur& professionals projecten
De FB biedt sinds de oprichting een platform aan Nederlands flamencotalent – amateurs en professionals – en
geeft de Nederlandse flamencoscène nieuwe impulsen door ze uit te dagen de eigen grenzen te verleggen,
door samenwerkingen met makers uit andere kunstdisciplines. Deze doelstelling kristalliseerde zich in 2013 uit
in het Flamenco>Go! programma waar de koppeling van amateurs met het professionele veld tot vruchtbare
resultaten leidt en dat we bij deze editie voor de derde keer met succes organiseerden en met veel
dankzeggingen uit het veld. Naast een uitwisselingsplatform tussen amateurs en professionals brengen de
Flamen>GO! projecten in de openbare ruimte een algemeen en groot publiek in aanraking met de
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flamencoritmes en daarmee met hun eigen ritme en met elkaar. Het delen van ritme en het plezier van met
elkaar muziek maken is de essentie van de oude volkskunst. Het doel om de flamenco meer uit het theater de
straat op, de [overdekte] openbare ruimte en de theaterfoyers in te brengen is deze editie goed gelukt.
De volgende Nederflamenco projecten, waar amateurs en professionals hun krachten bundelden,
kregen onder onze supervisie gestalte:

A Taste of Flamenco |Flamenco Proeven – een vervolg op het spannende participatieve concept dat we in
2015 met succes ontwikkelden met danseressen /docenten Antje Herber en Mascha Meijman: Het publiek aan
tafel met (Spaans) eten krijgt de ‘basisingrediënten’ van de Flamenco – met het accent op het ritme spelenderwijs voorgeschoteld. We nodigden hiervoor ritmeduivel Diego Carrasco uit die niet alleen het publiek
op aanstekelijke wijze wist aan te zetten tot (mee)bewegen, maar ook de NL docenten wist te inspireren in de
lobby van het Lloydhotel. Ook elders op het festival schiepen we op diverse locaties (Korzo, De Rotterdamse
Schouwburg, Rasa) plekken waar het delen van ritme en het plezier van met elkaar muziek maken (de essentie
van de oude flamencokunst) centraal stond en waardoor er tegelijkertijd een amateur/professioneel trefpunt
ontstond.
La Compañía Parpadeo - Het Nederlandse gezelschap benaderde ons met wat op papier een spannend en
ambitieus multidisciplinair project leek, waar Nederlands toptalent elektronische muziek, traditionele
flamenco, videokunst, live cello en spoken poetry tot een voorstelling zou smeden. We koppelden de groep aan
zangeres Luna Zegers en moderne (flamenco)danseres ‘Kika’/Harriët Ijssel de Schepper, teneinde ze artistiek
een impuls te geven. Waar Dansmagazine (online) het project ‘een grensoverschrijdende verrassing vond’,
constateerden we samen met artistiek programmeur van de Lieve Vrouw/Amersfoort waar ‘Parpadeos’ in
première ging, een gebrek aan een dramaturgie en scenografie. Het bleef te veel steken in tableautjes die geen
onderlinge samenhang vertoonden. Een professionele blik van buitenaf was nodig geweest. Daarnaast vertilde
de groep zich technisch/organisatorisch aan een ingewikkelde rider. We geven echter met plezier een plek en
uitdaging aan Nederlandse artiesten ten behoeve van hun talentontwikkeling en productionele
professionalisering. Ook wij leren van deze ervaringen om gedurende het creatieproces onze ‘auspiciën’ iets te
intensiveren. De feedback die we gaven na de try-out in de Flamencodag in de Hallen in december, bleek niet
voldoende .
Flamenco Pop Ups – De wens om meer de openbare ruimte in te trekken werd o.a. gestalte gegeven door
korte verrassingsacties, flamenco guerrilla performances van 3 tot 6 minuten in overdekte passages,
stationshallen, metrostations (Rotterdam, Amsterdam) en in de foyers van de diverse theaters. We
selecteerden op advies van een aantal flamencodocenten, een groep talentvolle amateurs en semiprofessionals en gaven de opdracht : maak met een ludieke line-up (dus liever een ander instrument dan
gitaar) een korte, swingende impro waardoor het publiek om jullie heen de flamenco-‘soniquete’ (swing) direct
beleeft. Voor uitvoerenden en toeschouwers waren de guerrilla acts een groot succes. De pop ups vergrootten
het festivalgevoel in de foyers van de theaters en gaven het Nederlandse kunstenforum een goed podium ter
talentontwikkeling. We organiseerden in Amsterdam en Rotterdam een pop up route door de stad (zie
fotoverslag randprogramma).
De pop ups werden mogelijk gemaakt door nieuwe originele draagbare flamencovloertjes van de Hongaarse
ontwerpster Zsuzsa Megyesi, die we de uitvoerders ter beschikking stelden. Er was met deze portable vloertjes
ook een interactieve installatie ¡ Try Me! opgebouwd in het MGIJ, waar publiek zelf pasjes kon uitvoeren en
hun ritme kon testen.
De belangrijkste ‘pop up’ was die van professionals, danseres Harriët IJssel de Schepper, Kika en de Bulgaarse
marimbaspeler Tatiana Koleva (beide artiesten hadden elkaar ontmoet in het contextprogramma van ons
laatste intermezzo in het Concertgebouw dat we i.s.m. het KCO organiseerden). Ze verrasten het publiek in de
in openbare ruimte van het Muziekgebouw aan ’t IJ, diverse malen met een duet op de compositie van Florian
Magnus Maier ‘Soleá por Marimba’, dit in opmaat naar de Flamen>GO! slotpresentaties die middag in het
Bimhuis, en ons slotgala in het Mgij die avond.
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Flamenco Biënnale Express - De flashmob die de Rotterdamse Stichting Peu, en docenten Dorinda Dijs (Skvr)
en flamencoschool Karin Eij voor hun eigen eendaagse flamencofestival had gemaakt met hun leerlingen werd
verder ontwikkeld en resulteerde in twee flashmob-uitvoeringen op onze openingsdag 13 januari, een buiten
voor en twee in de foyer van de Rotterdamse Doelen. Dat was uiteraard een vrolijke kick-off van de zevende
biënnale editie. De wens was om ism met de Rotterdamse organisatie ook diverse scholen en leerlingen te
lande in de korte choreografie van 8 minuten te laten voorbereiden voor uitvoering in de andere biënnale
steden. Dat bleek organisatorisch lastiger dan gedacht. De projectleider van Peu meldde dat mobilisatie van
docenten in andere steden niet gelukt was en zijzelf uiteindelijk geen tijd hadden voor de landelijke
coördinatie. De aanloopperiode december en januari bleek ongelukkig (vakantiemaanden). Bij een volgende
keer zullen we het traject eerder instarten en meer zelf de coördinatie van organisatie en promotie in handen
nemen. We vonden het daarnaast jammer dat het bij de Rotterdamse opening bij een ‘uitvoering’ bleef. Een
flashmob choreografie moet een paar maanden van tevoren via de kanalen van de scholen virtueel worden
rondgedeeld en worden ingestudeerd en er moet goed van tevoren reuring in de haarvaten van de stad
gemaakt worden opdat er ook werkelijk publiek is om ‘spontaan’ te participeren. Dat gebeurde eigenlijk niet.
Flashmobs zijn bij uitstek geschikt om flamenco op een laagdrempelige manier aan te bieden om meer publiek
te bereiken en ‘zieltjes te winnen’ voor ons festival alsmede de geïnteresseerde leek tot participatie aan te
zetten en het eigen ritme te laten voelen, een belangrijke doelstelling van ons festival.
Kinder- en jeugdvoorstellingen:. Teresa Jaldóns voorstelling ‘De Olé Olé koffer’ die in 2015 geen doorgang kon
vinden ging nu op tournee tijdens het festival. De voorstelling werd met een workshop afgesloten. Met de
Klankspeeltuin in het Muziekgebouw aan ’t IJ organiseerden we voor het eerst onder de nieuwe naam ¡Maak
Muziek! kinderworkshops olv.Mascha Meijman en danseres Pastora kinderworkshops voor scholen en een
openbare workshop waar vrolijke animo voor was.

Randprogramma Flamen>Go! Educatie
[zie ook bijgevoegde flyers en fotoverslag randprogramma]
In deze editie werd volgens de doelstelling weer een stevig workshop- en masterclass programma aangeboden
aan amateurs van verschillende niveaus en (semi)professionals, ingegeven vanuit onze educatieve doeleinden
en het NL-kunstenforum een waaier aan mogelijkheden ter ontwikkeling te geven. Dan wel de amateurs en
geïnteresseerden met de andere ritmes in aanraking te laten komen (actieve participatie). Met zang, dans,
gitaar en diverse ritmeworkshops en openbare masterclasses dans (in 2006 in het leven geroepen door de FB)
gericht op amateurs, en (semi) professionals, schiepen we een groot en gevarieerd aanbod, dat gretig aftrek
vond (zie bijgevoegde flyers en ook het fotoverslag). Het workshopaanbod van deze editie was net zo
omvangrijk als dat van 2015 en bediende flamencoscholen van Maastricht tot Groningen.
In de nieuwe module Soniquete (Swing), brachten we met gratis openbare danslessen (zonder intekening) in
de foyer van het Muziekgebouw aan ’t IJ olv danseres Leonor Leal (2x) en in de Rotterdamse Schouwburg olv
klapper ‘El Torombo’ het ritme de openbare ruimte in. We zagen het publiek, dat in grote getale toestroomde,
met een grote glimlach simpele pasjes en armbewegingen uitvoeren en we de uitspraak van Pina Bausch “Tanz,
sonst bist du verloren, ” schoot door ons hoofd.
Bij de klapworkshop (op inschrijving) van danser/palmero Oruco die bij Rocío Molina zijn virtuoze ritmiek
verpletterend had gedemonstreerd, konden beginners en gevorderden zich vastbijten in de complexe ritmiek
van de handen (palmas), die iedere flamencovoorstelling ondersteunen.
Het Laboratorio de creación van Leonor Leal was een vervolg op de improvisatieworkshops van Juan C. Lérida
waarmee we sinds 2013 ons workshoppalet verrijken en die uitmondde in een ontroerende presentatie op de
Flamen>Go slotmiddag in het Bimhuis. We zagen leerlingen op het podium in door Leal geleide improvisaties in
zichzelf tasten en hun bestaande corporale flamencostructuren verlaten in de richting van een meer vrijere
flamenco interpretatie. Voor amateurs een hele stap. Afgaande op de deelnemersreacties een uiterst
geslaagde. Voor het publiek was het een leerzame openbare les. Leal gaf ook in het land diverse ‘gewone’
choreografieworkshops..
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De tweedaagse zangworkshops (op twee niveaus) liepen zoals voorgaande jaren goed vol. De werving hadden
we met succes aan een enthousiaste amateur-zangeres uitbesteed. De lessen van Rocío Márquez gaven de
geheimen prijs van de fandangos de Huelva, de stad waar Márquez vandaan komt en in is gespecialiseerd en
voor het gevorderde niveau de peteneras, die om meer vrijheid van interpretatie vragen.
De openbare masterclass dans olv Antonio Canales was een doorslaand succes in de theaterzaal van de OBA
Amsterdam, idem die van Leonor Leal in de kleine zaal van Korzo Den Haag. De workshopcoördinator deed de
simultaanvertaling, waardoor het publiek visueel en auditief een kijkje in de ingewikkelde flamencokeuken
kregen. Leerlingen droegen een stuk choreografie aan waar door de artiesten op het podium aan gepolijst en
geschaafd werd. De enorme liefde voor het métier van de artiesten en de rust waarmee ze de leerlingen hun
kennis overbrachten deed hun zenuwen snel vergeten.
De gitaarworkshops lopen niet. We gissen dat het komt doordat we op het conservatorium een uitgebreid
programma gitaar aanbieden en de leerlingen buiten het conservatorium te dun gezaaid zijn. We boden die
gitaristen die zich hadden ingeschreven de mogelijkheid om privé-lessen zonder onze tussenkomst te nemen
bij Alfredo Lagos.
De organisatie van de workshops wordt sinds 2015 ‘in huis’ georganiseerd vanuit de FB met een speciaal
hiervoor aangestelde medewerker. We werken voor de promotie en distributie samen met flamencovereniging
Terremoto/María Spaans Onze workshopcoördinator kreeg (onder toezicht van de directeur) een zelfstandige
functie, die ze uitstekend invulde en waardoor alle workshops meer dan goed gevuld waren. Er was zelfs weer
internationale toestroom van leerlingen en publiek. Het is nog steeds onze grote wens om in de toekomst met
Tourist Boards en Citymarketing leerlingen uit de buurlanden een package deal te kunnen aanbieden (in een
betaalbaar hotel) om deze internationale bezoekersstroom te vergroten. Voor velen is reis, verblijf,
inschrijfgeld en tickets een te grote belasting voor de portemonnaie.
Voor het workshop- en masterclass programma op de Conservatoria werd zoals de vorige edities intensief en
vruchtbaar samengewerkt met Codarts Rotterdam/ olv docent Ricardo Mendeville met wie we een week van
workshops gitaar, zangbegeleiding en percussie organiseerden met artiesten uit ons programma en zoals altijd
en op verzoek van het Codarts een tweedaags hoorcollege door musicoloog Faustino Núnez, die ditmaal de
gitaartraditie van de Habichuela’s onder de loep nam in aanwezigheid van en met live demonstraties van
maestro Pepe Habichuela zelf, die ook in het Codarts/Wmdc en solo-optreden gaf. Voor studenten een
ervaring om voor altijd mee te dragen, de meester van zo dichtbij aan het werk te hebben gezien, aldus
Mendeville.
Met het Amsterdamse conservatorium blijft de relatie moeizaam. Gitarist/docent E. Vaarzon Morel geeft
slechts blijk van wil tot samenwerking als hij als artiest op het festival wordt geprogrammeerd. Bij de volgende
editie zullen we ons diverse aanbod ook via de afdeling jazz en klassiek aanbieden.
Dansmakers Amsterdam was locatie voor onze dansworkshops, maar stelde helaas niet meer kosteloos het
theater ter beschikking voor het slotfeest (dat ons te veel aan techniek zou kosten). Derhalve weken we net als
in 2015 voor de slotavond uit naar het Bimhuis, dat op zondagmiddag de ideale locatie bleek (met gratis
techniek) voor alle Flamen>Go projecten van het Nederlands kunstenforum, dat bijzonder vereerd was om op
dit podium te kunnen optreden.
De workshops en andere amateur-activiteiten werden georganiseerd met gebruikmaking van expertise,
ervaring, en het adressenbestand van de volgende nationale en lokale samenwerkingspartners: Stichting
Terremoto, LaNina|Janine Keyzer, Flamencoschool Teresa Jaldón, Mario García Flamenco Studio/ Javier
Romero (Amsterdam), Flamenco Utrera, docenten Antje Herber/Mascha Meijman (Utrecht), de Stichting
2Flamenco, Karin Eij (Rotterdam/Den Haag), Flamencoschool María Penders Eindhoven, Dansschool Martine
Haesens (Maastricht), Stichting Flamenco Limburg, Dansschool Ellen Bos Groningen. De FB speelt hier een
overkoepelende rol. Door samen te werken met de keyspelers uit het veld en met de conservatoria worden de
activiteiten breed gedragen en uitgedragen.
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Randprogramma Films en lezingen , Meet the Artist (s)
Het film & documentaire programma werd naar doelstelling gerealiseerd met een klein maar fijn programma
van vier documentaires. De film La Chana, winnaar publieksprijs IDFA, een portret over de comeback van de
gelijknamige danseres die in de jaren ’60 en ’70 furore maakte, toerde tijdens het festival langs vijf
uitverkochte bioscoopzalen. We werkten zoals voorgenomen samen met Cinedans, die organisatorisch,
promotioneel en financieel bijdroeg. Het Amsterdam Spanish Filmfestival (ASFF) ondersteunde ons ook prmatig. Regisseur van de film, Lucija Stojevic ‘was present’ en werd na afloop van de screenings geïnterviewd
door Virginia Pablos, directeur van het ASFF. Directeur E. van de Noort presenteerde flamencofilms in het ASFF
in mei. Met beide partners is een begin gemaakt van samenwerking en hopelijk kruisbestuiving van
publieksgroepen.
De documentaire over de flamencoschool van de Fundación Cristina Heeren / Escuela de Flamencos werd
zonder probleem in het Cervantes Utrecht vertoond, maar werd op last van de regisseur teruggetrokken toen
we deze in Amsterdam wilden vertonen. Het bleek een onopgelost conflict tussen Heeren en de
productiemaatschappij). We besloten onze eigen documentaire ‘Goede Zang doet Pijn’ als vervanging in te
zetten. Het publiek dat de kleine zaal Mgij goed vulde vond het prachtig.
’Fimmaker in residence’ Félix Vázquez liet net als in 2015 zijn bijzondere blik op flamenco(dans) zien in zijn
Colección de Retratos (geprojecteerd op de mediawand in R’dam en de betonnen wand in het Mgij, zichtbaar
vanuit de trein). Daarnaast maakte hij ‘in situ’ op het festival voor en achter het toneel en in het festivalhotel
Lloyd een aantal bijzonder filmpjes en videocreaties en liet zich inspireren door wat er op Nederlandse bodem
aan artiesten voorhanden was. (zie onze site onder galerij). Hiermee continueerden we naar wens de artistieke
samenwerking met een filmmaker, die voorbij de reportage/registratie gaat. Het was jammer dat we hem (om
financiële redenen) niet het hele festival konden laten verslaan. De visuele verslaglegging is door 3 teams
gedaan wat de uniformiteit van het beeld niet bevorderde.
De gratis lezingen voorafgaand aan de concerten werden zeer goed, aandachtig en enthousiast bezocht.
Danser en wetenschappelijk onderzoeker, Fernando López Parra (ES) sprak over de man-vrouw verhoudingen,
gender issues in flamenco in zijn lezing ‘Manuel Liñán, de geneolagie van een opstand’ in Rotterdam en Den
Haag. Volkskrantjournaliste en danscritica Annette Embrechts leidde Rocio Molina’s Caída del Cielo in met de
lezing: ‘Flamenco met ‘Ballen’. Journaliste en flamencokenner Susanne Zellinger (AU) vertelde over
‘Hedendaagse flamenco in Sevilla’ voorafgaande aan DjuDju en sprak over de flamenco in Jerez als ‘An example
of coexistence between tradition and modern, als introductie op Made in Jerez. Onder de beeldende titel ‘De
laatste zucht van de Moor en het Marokkaanse lied van verlangen’ leidde musicologe Saskia Törqnvist de vier
concerten van het Orquesta Chekara in. Universitair docent aan de Radboud Universiteit en flamencogitarist
Carlos van Tongeren stelde in de introductie bij het recital van José Valencia in de gelijknamige audiovisuele
lezing de vraag ‘Wanneer is Flamenco Puur?’
Musicoloog Faustino Núñez (ES) ook als producer betrokken bij de CD el Niño van Rocío Márquez vertelde over
het maakproces en over de betekenis van zanger Pepe Marchena, aan wie Márquez schatplichtig is. En over de
gitaartraditie in Jerez als introductie op het recital van Alfredo Lagos. Danseres Masha Meijman verzorgde op
de nieuwe locatie De Lieve Vrouw /Amersfoort een introductielezing over flamenco, die bij het nieuwe publiek
aldaar goed in de smaak viel.
Nieuw en een groot succes waren deze editie de nagesprekken die we onder de titel Meet the Artist (s) olv
de betreffende bovengenoemde sprekers organiseerden na de voorstellingen van Manuel Liñán, Rocío Molina,
Rebels’ Cross, DjuDju, Made in Jerez, Pepe Habichuela, José Valencia/Antonio Canales.
Directeur E. van de Noort kon in de hoedanigheid van tolk ingrijpen en bijsturen daar waar het gesprek dreigde
te verzanden in een onderonsje, zoals bij de Nederlandse gitarist Payo Humberto die herinneringen ophalend
met Pepe Habichuela, zich verloor in al té specifieke details.
De gesprekken met de artiesten waren inhoudelijk en zinvol (geen obligate vragen) en de opkomst was hoog.
Het publiek was geanimeerd, geïnteresseerd, en participeerde enthousiast met leuke vragen en lovende
woorden en olé’s voor de artiesten. Een toeschouwer meldde bij het publieksgesprek met Rocío Molina ‘een
avond met een gouden randje’, een ander wilde als vraag slechts twee woorden kwijt: Holland Festival...
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Communicatie, publiek en receptie
Educating the traditional flamenco audience in the Netherlands to expand its taste from mainstream and
traditional flamenco has been a slow and careful process, but a successful one. [Songlines, Dec. 2017]
De FB heeft altijd risico’s in haar programmering genomen, en bouwt sinds 2006 met succes aan het winnen
van een nieuw publiek naast het trouwe bestaande publiek (aficionados). Het festival weet bij iedere editie de
aandacht van een breed publiek te trekken: dans- zang-, jazz aficionados, (hedendaagse) klassiek- en
wereldmuziekliefhebbers en laat het diep in de ziel van de flamenco kijken en ver daarbuiten. Met flamenco
’op het scherpst van de snede’ een groot publiek aanboren (dat in eerste instantie altijd op de clichés reageert)
veronderstelt een uitgekiende marketing - en persstrategie, die afgesteld op elk medium de juiste (gedoseerde)
informatie toedient. En die het publiek en pers vanaf het begin af aan verdiepend informeert over de esthetiek
van de flamenco. Dit arbeidsintensieve millimeterwerk heeft de afgelopen 12 jaar zijn vruchten afgeworpen.
Vroeg de Volkskrant zich in 2006 af of een serieus flamencofestival in de Nederlandse polder wel grond onder
de voeten zou krijgen en wat toe te voegen had aan het culturele aanbod. In 2013 zag men de zalen vollopen
en werd de Flamenco Biënnale ‘een waardig instituut van de Andalusische kunst’ genoemd. In 2015 schreef
dezelfde krant : “Van de Noort kan op haar cv schrijven dat ze het nuchtere Nederland heeft opgevoed in de
flamenco. Met vallen en opstaan, dat wel. Dames van dansclubjes die zich met een roos in het haar een weg
klepperen naar wat ze zelf voor duende houden, voelen weinig voor fusionvarianten met oosterse muziek, jazz,
barok of hedendaagse dans. (…) De biënnale trekt inmiddels zowel traditionele aficionados als liefhebbers van
avant-gardistische flamencovormen en van jazz, pop en klassiek. (…)” Volkskrant (2015)
Met trots zien we dat de introductie van ‘nieuwe flamencozeden’ gekoppeld aan een nieuw(sgierig) en breed
publiek is geslaagd. Op deze solide basis bouwen we iedere editie voort. Met onze programmering in de
breedte beoogden we onze publiekswaaier nog meer te openen. De publiekssamenstelling bleek ook deze
editie divers en rijkgeschakeerd als onze programmering. Bij elke editie realiseren we onze doelstelling een
beetje meer: het doorbreken van de traditionele publiekscategorieën en verbreding van ons publiek. Een
missie die de FB vanaf haar oprichting heeft geformuleerd en die synchroon loopt met de keuze van haar zalen
die geen reguliere flamencoprogrammering kennen om zo een breder en ander publiek te trekken.
Het Dansmagazine signaleerde in 2011, na drie edities: ‘de Flamenco Biënnale brengt stuk voor stuk intelligente
dansers, die allemaal zelf choreograferen, theatrale en dramaturgisch uitgewerkte stukken, en vernieuwingen
in het dansvocabulaire introduceren. Het publiek moet dus mee- emanciperen met de artiesten, leren
omgaan met het onverwachte.’ Dat is een langzaam proces geweest, maar we kunnen stellen dat dit anno
2017 is geslaagd. Ook al wordt er nog steeds een beetje gemord in de rangen van de hardcore aficionados, die
het woord ‘puur’ nog niet uit hun hoofd kunnen krijgen. Maar ook die komen genoeg aan hun trekken met de
onversneden flamenco die we presenteren.
We hebben een ‘hongerig publiek gecreëerd, dat niet makkelijk wordt voorzien van de tophits, maar dat
nieuwsgierig uitkijkt naar de ongemakkelijke fusies en woeste experimenten’ (Volkskrant 2011). Een publiek
dat zoals uit de vele dankmails en dankzeggingen na afloop ‘blind intekent’ op het programma vanwege de
hoge artistieke kwaliteit. En zich graag laat verrassen. Een beter compliment kunnen we niet krijgen.
Parallel hieraan zijn we, getuige de pers - publieksreacties meer dan op de goede weg in onze doelstelling het
publiek nieuwe muzikale ervaringen te geven en het via de flamenco ‘te beroeren, te raken en misschien wel
even te ontregelen’. De FB gelooft in de heilzame en reinigende werking van muziek en dans. Momenten van
schoonheid en loutering, op individueel én collectief niveau waren er te over.
De correspondent van de Spaanse website Deflamenco.com was aan het einde van Molina’s Caída del Cielo
show ‘uitgeput, verward, van slag, vervuld’ en sprak over een ‘collectief orgasme’ van het afgeladen
Muziekgebouw aan het IJ. De Volkskrant noteerde ‘gewelddadige, vlijmscherpe voetroffels gecombineerd met
woeste emoties, jaloezie en geilheid.’ Interessant hieraan is dat reacties de ‘Nietzscheaanse’ extatische
geestvervoering, de catharsis, de vitale kracht, verwoordden, die zo vaak aan de traditionele, rauwe flamenco
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wordt gekoppeld. Maar hier en nu in relatie tot en als emotionele reactie op een hedendaagse flamenco-uiting
wordt beschreven.
Dezelfde journaliste noteerde ook vol verbazing de uitzinnige publieksreacties in het Mgij over ‘een in den
lande totaal onbekende zanger’. (José Valencia). En ze concludeert: The Dutch Flamenco Biennial has
managed to generate in six editions a tremendous interest and passion for flamenco thanks to the work and
programming criteria of the event’s director. It illustrates the excellent rapport that has been created
between artists and fans who find the Dutch event to be a perfect point of encounter for the interchange of
opinions and sharing of good times, all related to an art form to which they feel thoroughly close.
Deflamenco.com, 1 Feb.
Op de slotavond bij Fantasía para Violonchelo y Flamenco stond het publiek en masse uit hun stoelen op en
vroegen zoals in Spanje vaker gebeurt om een ‘bis’ klappend in het feestelijke bulería-ritme. Ook
aanmoedigingen als ‘olé’ zijn in de Nederlandse publieksreacties geïntegreerd. De FB is meer dan tevreden over
wat zij bij haar gevarieerde en nieuwe publiek teweeg heeft gebracht. (38% volgens het bijgesloten
publieksonderzoek.)
De FB heeft met deze editie weer laten zien een sterk voorbeeld te zijn van een festival dat een groot publiek
kan trekken met een programmering van niet alleen maar tophits, grote namen, en virtuozen.
De Biënnale is nieuwsgierig, wil nieuwsgierig maken en blijft zich inzetten om een avontuurlijk breed publiek
aan zich te binden, dat net als wij in ons programma graag de gebaande paden verlaat en het experiment
omarmt. Vanuit de hoop dat aanbod ook vraag creëert, daagt ze het publiek uit en vraag het met een andere
bril te kijken naar de kunstvorm.
Niet alleen het publiek maar ook de pers is met ons ‘meegegroeid’:
Flamenco voedt de ziel (AD). De chemie spat van het podium af (Telegraaf). Frontaal vuur (Volkskrant). Oude
Kunst die leeft (Parool). Flamenco Rebel Molina: Ik kan ook als dier optreden (NRC). Nuchter Nederland
danst de flamenco (Trouw). Spannende Ontmoetingen/ Lef & Talent (Espanje). Flamenco is een viering van
het leven (ZIN). Alfonso Aroca weet de ziel te raken.(Volkskrant). Sara Cano is een vlinder op sneakers(NRC).
Grenzeloze Flamenco op Spannende Biënnale (Scènes)
We zijn trots op deze koppen, waar flamenco wordt gevat voorbij de clichés. Ook in de artikelen zelf wordt het
festival doorgaans niet omschreven met de makkelijke adjectieven als ‘passievol, hartstochtelijk, vurig’ (door
ons zorgvuldig gemeden in de persberichten en programmabeschrijvingen ). Maar wel met woorden als
‘nieuwe lichting, nieuwe ontwikkelingen, kruispunten, rijke smeltkroes, baanbrekend, zinderend,
grensverleggend.’ Niet alleen stuurden we de receptie van de kunstvorm in de 20ste eeuw bij het publiek maar
ook voorzichtig bij de pers.
Na 12 jaar is de FB geïntegreerd in het Nederlandse cultuurlandschap als een niet meer weg te denken event
dat de koude januarimaand warmte en kleur geeft, maar ook is onze boodschap/missie bij de media geland. Er
was geen flamencokritiek toen we begonnen in 2006, maar we lezen nu hoe na twaalf jaar journalisten de
flamenco-esthetiek en de voorstellingen op waarde weten te in schatten.
De hier onbekende danseres Sara Cano werd in een spread in het Algemeen Dagblad uitgebreid aan het woord
gelaten over het begrip Duende. Ze werd goed geciteerd en het uitgesleten begrip kreeg in haar woorden weer
betekenis. Duende aldus Cano is ‘het magische moment van eerlijkheid en waarheid zonder enige angst voor
wat er komt. Het is een eenmalig onnavolgbaar punt waarop de naakte waarheid tussen artiest en publiek
kortstondig voor een unieke band zorgt.’ Volgens Cano verbindt de flamenco ons met het meest menselijke
deel van onszelf. ‘Flamenco is een stortvloed aan emoties en energie. Het is onmogelijk dat er niets in je
lichaam gebeurt wanneer je de muziek hoort.’
Het onderschrijft de hierboven beschreven onderliggende doelstelling van het festival zoals we dat in ook in
het voorwoord in het programmaboek formuleerden: het Nederlandse publiek te bewegen en vervoeren.
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Pers, Publiciteit & Marketing
Evenals de voorgaande vijf edities, kon deze editie zich verheugen in kwaliteit en kwantiteit uitstekende mediaaandacht met voorbeschouwingen, aankondigingen, tips en recensies en nabesprekingen in de belangrijkste
binnenlandse kranten, regionale kranten, TVgidsen, (internationale) websites en sociale media en in de
gespecialiseerde binnenlandse en buitenlandse pers. De persmap met de belangrijkste artikelen staat op:
http://www.flamencobiennale.nl/nl/in-de-media. De persmap wordt ook per post verstuurd. Waarin ook een
Media overzicht .
De uitgebreide media-aandacht in de Nederlandse kranten werd door de Spaanse krant El País opgepakt en
resulteerde in ’15 minutes of fame in Spain’: een uitgebreide kleurenreportage van vier pagina’s (twee spreads)
in de rubriek Confidencias (Ontboezemingen) in het zondagsupplement El País Semanal. Plus een online
youtubefilmpje met een live interview met de directeur en een impressie achter de schermen van het
Zuiderstrandtheater bij het gezelschap van Isabel Bayón. El País is de Spaanse krant met de hoogste oplage en
grootste aantal lezers, en met name de zondagbijlage wordt enorm goed gelezen. We hopen ook door onze
Spaanse subsidiënten.
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/ernestina-van-noort/
https://www.youtube.com/watch?v=PW6Ezq_N5tI
Er werd een nieuw marketing - en communicatieteam samengesteld met als campagneleider Tia Schutrups. Zij
gaf echter met spijt eind juni 2016 wegens familieomstandigheden de opdracht terug. Ze adviseerde Bureau
TamTam (Tamara Keasberry & Lonneke van Eden) als vervangend Marcomteam aan te stellen. Zo geschiedde.
TamTam werkte intensief samen met directeur E. van de Noort, die de door haar opgebouwde perscontacten
inzette, de brochure- en web- en facebookteksten en persberichten schreef, de nichemarketing (van de
Marokkaanse, Indiase, Turkse, klassieke muziek) aanstuurde en de internationale perscontacten benaderde.
We nodigden journalisten uit van de Spaanse internationale websites www.deflamenco.com.
www.globalflamenco.com, die ook schrijven voor El Diario de Sevilla en Granada Hoy, en van www.divino.at en
www.chalaura.com en van het Duitse flamencomagazine Anda, www.anda.de. Een aantal van deze journalisten
werden ook ingezet als experts voor de lezingen en nagesprekken. [zie bijlage digitale internationale pers].
Het contact met IAmsterdam en andere citymarketeers (voor buitenlandse pers-invitaties oa.) leverde
wederom niets op. Hierdoor kon het contigent journalisten niet met Franse en Engelse en meer Spaanse
journalisten en Radio & TV reporters worden uitgebreid zoals gewenst. We zullen hier de komende editie meer
op inzetten vanuit onze eigen reserves.
Bureau TamTam had de leiding over de uitvoering en stuurde vanuit het festival de diverse pr-afdelingen van
alle participerende en samenwerkende zalen, organisaties en partners in de acht steden aan. Een hele klus om
in acht steden op 25 locaties alle pr-neuzen dezelfde kant op te krijgen. De zalen hebben via hun eigen kanalen
hun eigen achterban bereikt met het Flamenco Biënnale programma. Dit gebeurde met specifieke
postmailings, email nieuwsbrieven, social media, distributie in de zalen, lokale affichecampagnes en
flyercampagnes. Daarbij is ingezet op niet alleen het specifieke flamenco- of wereldmuziek publiek maar juist
ook hun reguliere theater of concertpubliek om nieuwe publieksgroepen aan te spreken en om Biënnale en de
Intermezzi bezoekers 2013 en 2015 tot herhaalbezoek te verleiden. Naast verbreding werd ook een verjonging
van het publiek als doelstelling geformuleerd. Deze eerste lukte, de tweede niet. We buigen ons over hoe
flamenco aansprekend te maken voor de leeftijdscategorie 17-30 jaar.
Er werd vanzelfsprekend weer intensief samengewerkt met de nationale en locale flamenco-organisaties,
verenigingen en scholen. We bereikten onze aficionado achterban uitstekend via deze keyspelers en hun
kanalen, en ons eigen netwerk, vooral via de social media (er is een hogelijk actieve flamenco community) en
samenwerkingen met scholen voor de workshops en het educatieprogramma.
De slag die we beoogden te maken in de driemaanden pers, citymarketing / internationalisering publiek werd
niet genoeg gemaakt. De driemaanden pers werd zeker prima bereikt, maar niet volgens de doelstellingen:
Grote populaire pr-bewegingen (bijv. een NS/ Thalys flamencotour, de ‘Linda Goes Flamenco’, of een
flamencomodereportage in Harpers Bazaar of Vogue kwamen niet van de grond.) Een reden kan zijn dat
TamTam met een achterstand begon (ivm overdracht van Schutrups) en net niet op tijd genoeg ingewerkt was
op het moment dat redacties flink achter de vodden gezeten moesten worden.
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We stellen vast dat ook dit festival net als de lustrumeditie flink geresoneerd heeft.

In het marketing & communicatieplan is een aantal targets geformuleerd. Hier volgt een overzicht van de
behaalde doelstellingen.
RESULTATEN MARKETINGDOELSTELLINGEN
TARGETS
Totaal aantal bezoeken incl. randprogramma: 17.000

Gemiddelde zaalbezetting van 70%

Publiek opbouwen: genereren van 40% nieuw publiek –
van Randstad naar landelijk naar internationaal

Publiek verbreden: van aficionados (fans) en
professionals naar een podiumkunstenpubliek, naar een
breed cultureel publiek
Publiek verjongen
Publiek verdiepen: vaste bezoekers en professionals
meerdere voorstellingen en randprogramma laten
bezoeken
Uitgebreide en positieve media aandacht

BEHAALDE RESULTATEN
Deze doelstelling is behaald met 21.209 bezoeken,
waarvan 11.084 bezoeken aan de voorstellingen.
(vergelijk: 2015: 17.302 / 5 steden, 2013: 12.000, 4
steden / 2011: 10.000, 3 steden / 2008: 6.500, 3 steden /
2006: 4.000 bezoekers, 2 steden)
Deze doelstelling is behaald met een gemiddelde
zaalbezetting van 80% voor het gehele programma in de
8 steden. En 75% zaalbezetting van de voorstellingen. In
Amsterdam was de zaalbezetting 84%.
Uit het publieksonderzoek blijkt dat deze doelstelling
bijna is behaald, het festival trok 38% nieuw publiek (een
stijging van 2 % t.o.v. 2015). Daarnaast had 16% het
festival één keer eerder bezocht (dus relatief nieuw
publiek). De rest (46%) bezocht het festival twee keer of
vaker en kan als trouw publiek worden beschouwd (of
aficionados). (Zie bijlage voor alle resultaten van het
publieksonderzoek)
In het publieksonderzoek geeft 52% aan een flamenco
fan (aficionado) te zijn. (Waarbij 46% het festival 2 keer
of vaker bezocht.) De rest (48%) beschouwen we als een
regulier cultureel geïnteresseerd publiek. Dat is een
stijging van 15% ten opzichte van 2015.
Uit het publieksonderzoek blijkt dat 43% van de
bezoekers meer dan één voorstelling bezoekt: en 21%
drie of meer. 57% bezoekt één voorstelling. Daarnaast
bezocht (40%) van de respondenten ook een
randprogramma activiteit.
Deze doelstelling is ruim behaald. Ook deze editie mocht
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[mediawaarde gemeten via Knipseldienst NL]

Online bezoek aan de Flamenco Biennale website
vergroten in vergelijking met de vorige editie in 2015.
Target : 50.000 bezoeken aan de website, waarvan
29.000 unieke bezoekers

rekenen op zeer uitgebreide media aandacht. Er zijn
media partnerships opgezet met het Parool, ZIN, Espanje
Mundo Flamenco magazine zodat landelijk, regionaal en
special interest optimaal bediend werd. Ook zijn er
persreizen georganiseerd voor de landelijke pers.
De totaal behaalde mediawaarde in print bedraagt
€ 559.297 (dit is lager dan 2015 (835.385) – maar dat
betrof een jubileumeditie). De mediawaarde van de
twee spreads in de zondagbijlage van de Spaanse krant
El País zit hier niet bij. In totaal werden 270 items
gerealiseerd op radio & tv (11x), in print (71) en online
(111), plus 21 uitgebreide interviews
vooraankondigingen in de landelijke pers, 10 recensies /
reportages en 46 artikelen in buitenlandse media.
De website kreeg een kleine make-over voor een betere
uitstraling en functionaliteit.
Websitebezoek in cijfers: (gemeten van 31 jan 2016-31
jan 2017)
- het aantal websitebezoeken was 43.682
[in 2015: 56.330; in 2013: 39.760]
- het aantal unieke bezoekers / gebruikers was
29.803 [in 2015: 36.313: 2013: 23.988]
- het aantal bezochte pagina’s is 166.454
[in 2015: 214.991; in 2013: 177.261]
- het aantal nieuwe bezoekers was 67,5% - dat is
iets meer dan bij de 2015 editie (63%). In 2013:
61%
De onlinetargets zijn gedeeltelijk behaald.

Ruim een derde van alle bezoekers bezocht het randprogramma (40%) en daarvan bezocht meer dan de helft
een pop-up performance of inleiding of nagesprek. (85%) van deze respondenten zag de randprogrammering
als een positieve aanvulling op het programma. Over het algemeen was men erg enthousiast over de Flamenco
Biënnale als geheel. In totaal gaf 87% van de respondenten het festival een goede tot zeer goede beoordeling.
Van de respondenten was 64% vrouw en 36% man, 88% was ouder dan 45 jaar en de meeste bezoekers komen
uit Noord- of Zuid-Holland.
Campagnemiddelen en instrumenten
De volgende marketingcommunicatie instrumenten zijn ingezet om de doelstellingen te behalen:
DRUKWERK - affiches, folder, programmaboek, Word vriend flyer:
De FB zocht ook bij deze editie naar een beeld en vormgeving waarin de flamenco als hedendaagse, universele
kunstvorm wordt gepresenteerd en waarbij weerspiegeld wordt dat het festival genre - en
disciplineoverstijgend is. Een beeld dat het publiek stuurt om met een andere bril naar flamenco te kijken.
De samenwerking die in 2015 met ontwerpbureau LópezLab werd gestart, is gecontinueerd. Een opdracht werd
verstrekt aan de Nederlandse fotografe Scarlett Hooft Graafland. In de Oostvaardersplassen is een fotoshoot
gedaan. Een moderne danser springt op een trampoline, terwijl gele tennisballen (‘noppen’) rondom haar heen
worden gegooid. Hooft Graafland werkt analoog. Timing was alles.
Met haar foto is een herkenbaar campagnebeeld ontwikkeld. Het was opvallend, vrolijk en verwarmend en
energiek en een beetje vervreemdend. In orthodoxe Nederlandse flamencokringen ontstond er een kleine
discussie ‘wat heeft het met flamenco te maken’. Koren op onze molen. Net als voorgaande editie had het een
duidelijke hedendaagse, niet-clichématige uitstraling, weg van de folklore en traditionele flamencovisuals, net
als onze programmering. Zo onderstreept onze vormgeving de inhoudelijke missie. Het beeld was toepasbaar
voor alle middelen. Er is met het beeld ook een merchandise lijn uitgezet. (zie bijgevoegd materiaal) De
making-of van het campagnebeeld is gefilmd, een filmpje dat we uiteraard voor social media inzette:
https://www.youtube.com/watch?v=vcJKYTVD7H4
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De vernieuwingsslag die we in 2015 maakte in de huisstijl ten behoeve van een herkenbare corporate
identiteit is doorgezet, teneinde de vaste aficionados aan te spreken en vast te houden, en om een duidelijke
branding op de festivallocaties hebben. Ook dit festival is ons sterke en herkenbare logo overal ingezet, niet
alleen op de nieuwe website kreeg het een prominente plek maar het stond ook op alle uitingen, van drukwerk
tot online banners tot stoffen banieren in de zalen.
Het drukwerk van de 2015 editie werd overgenomen. Om naast de flamencokenners, nieuw regulier
cultuurminnende publiek te bereiken zijn goed gedrukte Ansichtkaarten (met beeltenis Rocío Molina en
Manuel Liñán) als een preflyer gemaakt met de leus: Ga je mee? voor de Uitmarkten in Rotterdam en
Amsterdam in augustus/september. In Amsterdam vonden de eerste pop ups plaats tijdens de Uitmarkt. Bij
deze korte guerrilla optredens werd geflyerd met de ansichtkaarten.
Er werd een compacte programmafolder /leporello gemaakt met het hele programma (excl randprogramma)
in alle steden en met kaartverkoopinformatie. Met korte teksten en veel beeld en thematische labeling in
‘noppenvorm’ werd een weg gewezen door het programma. Deze is in een oplage van 20.000 breed verspreid
in alle steden om de juiste doelgroep te bereiken. Het programmaboek (oplage 8.000) in twee talen [Nl en UK]
is verstuurd naar onze Vrienden en is tijdens het festival ingezet in de zalen, voor de mensen die nog wat meer
wilden lezen en voor de Engelstalige informatie, ondersteund door een online versie:
https://issuu.com/flamencobiennale/docs/vi_flamenco_biennale_programme_broc
Daarnaast is een aparte Leporello/workshopfolder gemaakt en is landelijk en lokaal verspreid via o.a. de
aficionados en flamencoscholen.
Voor optimale zichtbaarheid in de stad zijn MUPI’s (in Amsterdam), A0 en A2 affiches ingezet voor een outdoor
en indoor campagne in de acht steden. Het campagnebeeld werkte goed op straat en oogstte veel lof. De ‘Word
Vriend’ flyer van 2015 is tijdens dit festival ook weer ingezet. (materiaal is bijgevoegd.)
FREE PUBLICITY – partnerships, lezersarrangementen en persreizen
[zie bijlage digitale links]
Er is uiteraard weer ingezet op het genereren van zoveel mogelijk free publicity via diverse culturele partners in
het professionele veld teneinde de landelijke en regionale profilering van het festival te vergroten. Er zijn
partnerships gerealiseerd met Parool, ZIN magazine. Contacten bij Vrije Geluiden Radio en Tv, Podium
Witteman, ESpanje, Mundo Flamenco werden optimaal ingezet zodat landelijk, regionaal een special interest
werd bereikt. Voorafgaand aan het festival zijn gesprekken gevoerd met de betreffende (hoofd)redacteurs over
de specifieke aandacht die men zouden geven aan het festival, (afspraken die niet altijd geheel werden
nagekomen, overigens). Vrije Geluiden besteedde aandacht aan José Valencia die voor de gelegenheid met
Tino van der Sman versterkt werd en aan Fantasía para Violonchelo y Flamenco, er was ook aandacht op radio,
online en social media: https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/festivals/flamenco-biennale/fb17.html
Podium Witteman gaf na lang aandringen eindelijk mee en gaf 6 minuten het podium aan het Alfonso Aroca
Quintet. Het applaus was overdonderend: https://www.youtube.com/watch?v=Cqehad9GqmM.
We zetten volgende editie in op een heus mediapartnership bij de Ntr/Vpro voor meer coverage. Bij DWWD
stonden we met stip vooraan, maar werden uiteindelijk weer weggeblazen door de actualiteit. Regionaal was
er aandacht bij RTV Rijnmond voor de Flamenco Flashmob tijdens de opening van het festival in Rotterdam.
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AT5 bleef helaas thuis. We constateren dat het ‘vechten’ blijft voor goede radio en tv coverage, ondanks de
keur aan bijzondere artiesten die de redacties eenmalig en uniek voor het uitkiezen hebben..
Daarnaast zijn er lezersarrangementen opgezet met Parool en Trouw en SPOOR, en met ZIN magazine (in de
Lieve Vrouw in Amersfoort, die berichtte dat de opkomst, 25 pax. tov de bewerkelijkheid van zo’n deal is idd
erg weinig). Er zijn persreizen georganiseerd voor de Volkskrant, NRC en Parool naar Sevilla (september 2016)
en Parijs (december 2016). Hieruit volgden uitvoerige vooraankondigingen en interviews in de media
voorafgaand en tijdens het festival. Dit had een zeer goed effect op de kaartverkoop. De aandacht in de pers
voor Rocío Molina heeft o.a. zeker bijgedragen aan de uitverkochte zaal in Muziekgebouw aan ’t IJ en een bijna
uitverkocht zaal in het Vrijthof in Maastricht.
ONLINE MARKETING - website, social media, nieuwsbrieven
Er werd net als in 2015 besloten de website een nieuw jasje te geven en de ordening van de informatie iets
strakker visueel vorm te geven. Voor meer eenheid met onze papieren uitingen is hiertoe samengewerkt met
LopezLab die de vormgeving deed ism De Kip en de Korrel producties die bouwde aan de ‘achterkant’.
Er is ook deze editie sterk ingezet op social media (twitter en facebook). Met aantrekkelijke en informatieve
content, veel beeldmateriaal en vooral veel filmpjes.
Het aantal Facebook fans is vergroot van 5.863 volgers naar inmiddels 7.585 (mei 2017) dus met 1.722 volgers,
ongeveer een gelijke stijging met 2015 (1.768). Er is een flink aantal betaalde campagnes ingezet dat nieuwe
likes opleverde.
Het totale bereik op Facebook tijdens het festival tijdens het festival (13 jan - 29 jan 2017) was:
- 592.134 [Facebook Insights Data Export. Totaal bereik van berichten. Het totale aantal personen
waaraan je paginabericht is getoond. (Unieke bezoekers)]. Dit is een stijging van 182.644 (dus 30,8%)
tov. van 2015.
- 973.945 weergaven. [Totaal aantal berichtweergaven. Het aantal weergaven van je paginabericht.
(Totaal)]. Dat is bijna 57.000 meer dan vorige editie.
- Het aantal volgers op Twitter is met 185 gestegen van 1.351 (in februari 2016) naar 1.536 (in februari
2017). Een daling ten opzicht van 2015 (toen steeg het met 482 volgers tov. 2013)
Mailings – post en email
Het email nieuwsbriefbestand is uitgebreid van 2.500 naar 2.846 geïnteresseerden. Een stijging van 346 , maar
een daling van 50% ten opzichte de jubileumeditie(van 700). Dat valt tegen. Er is in aanloop naar en tijdens het
festival een aantal digitale nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp. Daarnaast hebben we een postmailing
verstuurd naar ons eigen bestand met de programmafolder. Muziekgebouw aan ’t IJ hebben ook postmailings
verstuurd. De overige theaters stuurden alleen digitale nieuwsbrieven ivm kostenbeperking. Het e-mailnieuwsbriefbestand is uitgebreid van ruim 1800 naar ruim 2846 geïnteresseerden. In aanloop naar en tijdens
het festival zijn een aantal digitale nieuwsbrieven verstuurd via Mailchimp. Het internationale professionals
bestand is uitgebreid naar ruim 900 contacten.
We tasten een beetje in het duister over de matige stijging van het nieuwsbriefbestand en de terugloop van
het online bezoek tov. 2015. Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren. Het ontbrak het overbelaste
marcom team aan ervaren mankracht om op facebook/twitter en instagram een continuïteit op te bouwen en
tempo en goede timing te houden in de berichtgeving. Het kan ook zijn dat we het plafond aan
flamencoliefhebbers online in NL behaald hebben.
MERCHANDISE – jubileumtasjes, t-shirts, cd’s en dvd’s, paraplu’s
De merchandise was ten opzichte van 2015 uitgebreider. Er waren verkooptafels bij onze voorstellingen in de
grote en midden zalen: met cd’s van de optredende artiesten, t-shirts met campagnebeeld,
(kwaliteits)paraplu’s, pennen, blocnotes, brillendoekjes, linnen tasjes met campagnebeeld en posters, en het
jubileumboek van de Flamenco Biennale 2015 (met daarin artikelen, een dvd en een cd). De merchandise werd
op prijs gesteld en was ook visueel een belangrijke marker in de theaters.
Advertenties – print en online
Er zijn heel gericht advertenties ingezet online en in print om verschillende doelgroepen te bedienen: Songlines
[Uk], Anda [De],ESPANJE!, Banners op Deflamenco.com [ES], Globalflamenco.com [ES], Mixedworldmusic.com,
TM, Scenes, Theaterkrant.nl, Dansmagazine.nl – insert – flyer naar 3000 adressen, UITmail
FOTO EN VIDEO – promotrailer, registraties en Colección de Retratos
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[Zie ons youtubekanaal en de bijlage Digitale links met een overzicht]
Er is een promotrailer gemaakt met fragmenten van de voorstellingen en concerten uit het programma. Deze is
3204 x bekeken op youtube, 7100 x op Facebook. De trailer is ingezet op onze website, youtube kanaal, social
media en via de zalen. De promotrailer is gebeamd op de grote wand van Muziekgebouw aan ’t IJ in
Amsterdam – met exposure tot in tram 26 die voorbij rijdt. Festival Trailer :
https://www.youtube.com/watch?v=2FQL5RZv9uQ
Gedurende het hele festival zijn twee professionele filmers ingezet om van alle events korte trailers (snippets)
te maken. Deze werden snel ge-edit en op social media, en website geplaatst.
Een overzicht van alle filmpjes die tijdens het festival zijn gemaakt:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLEJoNx1nCTFAGWTyJB0REXySMpARiYu7
De Spaanse filmmaker Félix Vázquez heeft op verzoek van de Flamenco Biennale van diverse voorstellingen
foto’s en een aantal filmpjes van artiesten uit het programma gemaakt, als aanvulling op zijn videocreatie
Colección de Retratos. Hier twee van zijn filmpjes ‘off’:
Sara Cano ‘stop motion’ in Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=mYG5m52jtRQ
Bassist Pablo Martin Caminero in the Lloyd Hotel: https://www.youtube.com/watch?v=bJZfV6ALgKA
Het festival maakte daarnaast gebruik van een aantal aficionados die (elk jaar) op vrijwilliger basis foto’s maken
van alle voorstellingen en activiteiten. Dit zorgt voor veel goede content op social media en onze website.
Foto en videomateriaal is te vinden op: http://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij
VERRASSINGSACTIES – Pop-ups, flash mobs, optredens
Op de dag van de opening in Rotterdam organiseerden wij een flamenco flashmob in samenwerking met
leerlingen van flamencoscholen uit Rotterdam. Ondanks de sneeuw en kou zorgde het optreden voor veel
reuring op het plein en daarna ook op social media. Dit is het item dat RTV Rijnmond maakte:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/150641/Flamenco-in-spijkerbroek-op-Schouwburgplein.
In Rotterdam en Amsterdam zijn er pop-up routes door de stad getrokken. En er zijn tijdens de Vakantiebeurs
in Utrecht in januari vlak voor het festival een aantal pop-up optredens georganiseerd om zo een nieuw publiek
te vinden. In de aanloop naar de VI Flamenco Biënnale organiseerden we in de Hallen in Amsterdam West een
Flamencodag voor en door flamencofans en geïnteresseerden. Met optredens, een foto-expositie, eten en een
flamencomarkt.
Pr en marktwerking via een grote sponsor komt nog steeds niet van de grond. De FB lijkt een op het eerste
gezicht makkelijk te sponsoren event, maar niets is minder waar. Bedrijven zoeken uiteindelijk altijd de mayor
events (North Sea Jazz, etc), of sport of sociaal geëngageerde projecten. We vallen tot dusver tussen wal en
schip. Een sponsorwerver is niet geïnteresseerd in geschraap met sponsoring in natura, zoals we dat van de
afgelopen jaren kennen. We huurden Dhr. J. Hülsman als consultant in om het sponsor/vriendennetwerk op te
zetten, maar zagen dat het niet meer opleverde dan wat we al deden. Dus zijn we zelf verder op pad gegaan en
verkregen enkele kleine sponsordeals:
Air Europa, de luchtvaartmaatschappij met wie we die in 2013 en 2015 een aardige (maar arbeidsintensieve)
barter overeenkwamen haakte af. Met het LloydHotel Amsterdam, ons festivalhotel werd de goede 2015 deal
gehandhaafd. En ook wisten we weer een aardige Flamenco-Turisme koppeling te smeden via de
samenwerking van het Spaanse Verkeersbureau Turespaña, en het mediapartnership van het magazine
ESpanje met free publicity via de desbetreffende kanalen.
Ook organiseerden we voor het verkeersbureau een receptie in het Mgij waar het Turismo de Huelva een
presentatie aan hun NL cliënten kon geven. Zij namen een contigent van 30 plaatsen af voor het slotgala waar
Roció Márquez uit Huelva een sterrol speelde. Een kleine sponsoring in natura met Barbadillo wijnen en
sherry maakte dat mogelijk. Barbadillo organiseerde het slotweekend in Amsterdam daarnaast een gratis
sherry proeverijen en onthaalde het binnenlopende publiek op een gratis glas van de hier onbekende Oloroso
Seco. Zij geven aan voor de komende biënnale geïnteresseerd te zijn in een grotere samenwerking.
Via expat kanalen en de Spaanse gemeenschap en instituten (The Holland Times, Instituto Cervantes en andere
Spaanse instituten) zijn toeristen en expats met een ‘language no problem’ programmering verleid.
De actie Vrienden van de Flamenco Biënnale werkte tijdens de 2015 lustrumeditie goed waar we ons prachtig
uitgegeven jubileumboek konden inzetten. Ook deze editie vroegen we bij iedere aankondiging van de
voorstellingen aandacht met de speciale Vriendenflyer en acties gebonden aan onze merchandise. De aanwas
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aan vrienden blijft echter heel bescheiden. Een in november 2016 ingelast en exclusief voor bestaande en
toekomstige vrienden georganiseerd klein intermezzo van danser Eduardo Guerrero in Hotel Arena Amsterdam
(m.m.v. de Spaanse Ambassade), leverde weinig op, behoudens trots op de inspanning. Wellicht is er een klein
zaadje gepland voor de toekomst.
Toekomst
- Artistiek: Het genre bij elke editie meer oprekken naar het hedendaagse en andere muziek- en
dansvormen en in die ruimte vooral meer samenwerkingen, coproducties aangaan met bestaande
Nederlandse ensembles, festivals, organisaties, dan wel buitenlandse organisaties of festivals. Hiertoe
Europese subsidietraject onderzoeken en leren gebruiken. Ook interdisciplinair de vleugels uitslaan en
het contextprogramma uitbreiden met mieuwe samenwerkingspartners.
- Internationalisering van de Biënnale: Verder bouwen aan het internationale netwerk voor export van
eigen Biënnale producties. (1) Hiervoor een booker of agency vinden die met de directeur de
boekingen doet (tot dusver deed ze het zelf, maar uit tijdgebrek blijft het netwerk onbenut). (2) Export
van de Biënnale zelf naar Europese steden (in verkleinde vorm). Na een mislukt avontuur in Linz zetten
we een goede stap richting Istanbul en vonden twee locale partners, maar door de politieke situatie
zagen we hiervan af en weken uit naar Slovenië. In februari 2018 wordt de I Flamenco Biënnale
Slovenië een feit. Geprogrammeerd door E. van de Noort, geproduceerd door het theater Cankarjev
Dom. Van hieruit proberen we in de Balkan regio verder te reizen. We dromen ook over een Biënnale
in Berlijn en Athene. Contacten zijn gelegd.
- Consolidatie en uitbreiding positie als nationale en internationale referent. Politieke lobby.
- Sponsor- Vrienden & Begunstigers werving opzetten. Relatiebeheer aanpakken. (De aanhouder wint).
- Publiciteit: frisse wind door de marketingcampagne laten gaan, bedenken van een nieuwe
marketingstrategie ten behoeve van een grotere verbreding en verjonging van ons publiek. Zoeken
naar een competent en betaalbaar marketingbureau dat deze opdracht aan kan.
- Genereren van internationalisering publieksstroom door citymarketing en samenwerking met
TouristBoards van de verschillende steden voor een effectieve koppeling Flamenco-en toerisme.
De vraag die de FB zich blijft stellen is: hoe kan ze haar potentieel gebruiken en haar rol als voortrekker in het
internationale en nationale veld blijven spelen. We merken dat sinds de verschijning van ons festival in het
veld, de flamencofestivals wereldwijd en zelfs in Spanje vernieuwender zijn gaan programmeren en dat de
‘moederbiënnale’ in Sevilla ons nauwlettend in de gaten houdt. Zij lanceerden in 2015 een ‘tussen biënnale’,
naar voorbeeld van onze Intermezzo Flamenco serie die we in 2007 startten. Hoe blijven we de trend voor als
pionier? Hoe verankeren we ons internationaal, zodat het ook economische vruchten afwerpt? En hoe binden
we internationale theaters en collegae en flamencofestival vruchtbaar en duurzaam aan ons festival. Hiervoor
is een professionalisering en bestendiging van de organisatiestructuur nodig die we de komende jaren hopen te
realiseren.

Stichting PerpetuumM /juli 2017
Appendix> Programmawijzigingen
Bij deze editie hebben zich een aantal door force majeur, gebrek aan tijd en financiële middelen veroorzaakte
aanpassingen in het programma voorgedaan ten opzichte van de aanvraag. Ook persoonlijke overwegingen/
grillen van de artiesten en hun management speelden een rol bij een aantal programmawijzigingen:
•

•

De door ons al jaren aangevuurde reünie Songhai van de Spaanse popflamencoband Ketama en de
Malinese koraspeler Toumani Diabaté, een cross-over avant la lettre, die furore maakten in de gouden
flamencojaren ‘90 werd gecancelled, omdat Diabaté door de Malinese regering terzelfder tijd was
gevraagd een verbroederingsfestival te organiseren. In overleg met het Mgij besloten we onze eigen
creatie Flamenco para Violonchelo y Flamenco als vervanging te programmeren. Huiverig waren we
wel, aangezien het project in diezelfde zaal in oktober in première was gegaan bij de Cello Biënnale.,
onze coproducent. Ongegronde angst, het concert verkocht uit. Een leerzame publieksuitkomst. En ook
fantastisch dat we ons eigen project drie speelbeurten konden geven.
De samenwerking/coproductie met Leine Roebana verviel. Het dansgezelschap viel buiten het
kunstenplan en er was geen coproductiegeld, noch energie en animo meer op dat beslissende moment
om na te denken over een danscreatie.
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•

•

•
•

•
•

Het zorgvuldig opgebouwde Universo Morente viel in duigen omdat de familie Morente het
uiteindelijk meer te doen was om het geld en eigen roem dan om een niet clichématige artistieke
hommage aan hun overleden, man, vader, oom, zanger Enrique Morente. Financieel bleek er een te
groot gat tussen vraagprijs en onze uitkoop voor het gala in Carré en de diverse kleine zaal concerten.
Overeind bleef een intieme ode van zijn vroegere begeleider Pepe Habichuela met zoon Kike Morente,
gevolgd door een nagesprek met de Nederlandse gitarist Payo Humberto die ook met Morente
speelde. Het Gala in Carré kwam daarmee te vervallen. We bereikten geen artistieke overeenstemming
met de directie over een vervangend concert. Met de herinnering aan de druk van 2015 om Carré én
3x het Mgij uitverkocht te krijgen, terwijl we een nieuw pr-team, moesten inwerken dat door
omstandigheden wat laat werd geformeerd, besloten we Carré op te geven en voor drie x uitverkocht
Mgij te gaan. Dat lukte grandioos.
Gitaarvirtuoos Rafael Riqueni, die zijn internationale comeback op ons festival zou maken met twee
concerten mocht het land niet uit; het management had bezworen dat hij in december de gevangenis
mocht verlaten waar hij vastzat door een vergrijp, begaan tijdens een fase van zijn bipolaire stoornis.
Bij het ter perse gaan van het programmaboek half december kregen we bericht. Een concert verviel,
het andere werd fenomenaal vervangen door gitarist Alfredo Lagos.
De Spaans-Israëlische groep Wadiatma kon door een internationale tournee van hun jazzpianist Shai
Maestro niet komen. Het vervangende Alfonso Aroca Quintet was dé ontdekking van het festival.
Het Flamenco Fringe programma, waar we jonge dansmakers een platform voor experiment wilden
geven, kreeg als geheel geen gestalte omdat we geen goed theater konden interesseren, en omdat het
organisatorisch-logistiek té ambitieus was om in de twee weken te passen. Het blijft met stip op de
agenda staan voor 2019. Wel gaven we twee van de geplande artiesten een plek in de openbare
ruimte: Leonor Leal en Sara Cano.
Het literaire programma met de SLAA werd niet gerealiseerd. Om dezelfde reden als hierboven. We
hevelen het over naar een ‘off’ jaar of de 2019 editie. Wel breidden wel de randprogrammering op
andere onderdelen uit dan in de aanvraag was vermeld.
De hiphopflamencovoorstelling die we choreograaf Alida Dors met amateurs en professionals wilde
laten maken kon door haar drukke agenda niet plaatsvinden en werd vervangen door Compañía
Parpadeo.

Activiteiten 2017/2018 Intermezzo Flamenco
Het doel van de Intermezzo Flamenco serie is om in het ‘off Biënnale jaar’ het enthousiasme en de aandacht
van het publiek vast te houden, een groter (landelijk) publiek te bereiken, gelijke tred te kunnen blijven lopen
met de laatste ontwikkelingen, alsmede de rol van de Biënnale als belangrijke promotor van onderscheidend
flamenco/wereldmuziek-en dans aanbod in Nederland te versterken. De intermezzo cyclus is in inhoud en vorm
een schakel tussen de festivaledities en is artistiek en publicitair een waardevolle opmaat naar de Biënnale.
De Intermezzo Flamenco serie 2017-2018 ging in december van start met een driedaage concerttournee van
het Santiago Lara Quartet, met een flamenco jazz tribute aan gitarist Path Metheny. Het eerste concert was in
het Bimhuis/Amsterdam, waarna concerten in Den Haag Korzo en Rotterdam Lantarenvenster volgden.
Overige activiteiten in 2017
In aanloop naar de volgende editie van de Flamenco Biënnale wordt blijvend gekeken of de Biënnale in het
kader van regionale spreiding van cultuur ook kan neerstrijken in andere Nederlandse steden. Dat heeft in 2017
geresulteerd in het programmeren van een mini festival, Corrosia danst in het gelijknamige theater in Almere.
Op verzoek van Corrosia stelden we een doorlopende dagprogramma voor binnen en buiten samen, met
Nederlandse en internationale acts in Almere Haven. De jonge Spaanse choreograaf en danseres Sara Cano trad
op met haar voorstelling A Palo Seco, eerder te zien tijdens de VI Flamenco Biënnale.
In juli werd de eigen productie Qasida gepresenteerd op het Festival International de Carthage in Tunesië.
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Vooruitblik 2018
In 2018 slaat de stichting haar vleugels uit naar het buitenland. Over de grenzen programmeert en coproduceert zij in februari 2018 te Ljubljana de eerste Flamenco Biënnale Slovenië, onder de naam
‘Bi flamenko’.
In maart presenteren wij het tweede Intermezzo Flamenco, seizoen 2017-2018: een tournee van de rebelse
flamenco singer songwriter El Niño de Elche, die in Spanje voor veel ophef zorgt. Hij presenteerde 1 dag na de
Spaanse release zijn CD bij ons in Nederland. In juni besluiten we de vijfde Intermezzo Flamenco serie met een
Flamenco White Night, naar model van de Spaanse Noche Blanca, een lange flamenconacht die tot in de kleine
uurtjes duurt, met een uitgebalanceerd programma bestaande uit drie concerten van traditionele flamenco tot
jazz, uitgevoerd door een nieuwe generatie aanstormende artiesten.
Pedro el Granaíno (traditionele flamencozang). Rycardo Moreno & Sandra Carrasco (moderne
flamencovertolkingen met een jazzy note). Antonio Lizana Quintet (flamenco jazz). Alle drie groepen
presenteren hun laatste CD of
In juli presenteren we op het Festival Wonderfeel het Alfonso Aroca Flamenco Jazz Quintet, dé sensatie van de
FB 2017.
Daarnaast staat 2018 vanzelfsprekend in het teken van de organisatie van de VII Flamenco Biënnale, die
plaatsvindt van 18 januari t/m 10 februari 2019 in 8 Nederlandse en 2 Belgische steden.
SWOT-analyse | Kansen en risico’s
Kracht
Grote artistieke expertise, groot internationaal netwerk
Internationale voorbeeldfunctie door vooruitstrevende, innovatieve programmering
Actief in meerdere steden in Nederland, ook buiten de Randstad
Trouw publiek, goede zaalbezetting van gemiddeld 80% (landelijk), in de Randstad 83%
Groeiend aantal partners/zalen in Nederland (en België) die willen participeren
Enthousiast team van (freelance) medewerkers
Zwakte
Kleine organisatie, grote werkdruk en krap budget in verhouding tot de (internationaliserings) en coproductieambities en relatiebeheer
Volledige continuïteit personele bezetting financieel niet haalbaar
Wens voor groter aandeel publiek onder de 30 jaar nog niet vervuld
Kansen
Structurele ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst
= meerjarig vooruitzicht met mogelijkheden tot professionalisering, en bestendiging team
Door goede artistieke reputatie mogelijkheden om te participeren in internationale coproducties
Toelichting SWOT-analyse
De Flamenco Biënnale is een kleine organisatie met een activiteitenpiek tijdens het tweejaarlijkse festival. Het
blijft een arbeidsintensief proces om de organisatie elke twee jaar opnieuw op te tuigen naar een festivalteam
in full-swing. Het personeel werkt grotendeels als zzp’er en hoewel men flexibel is en toegewijd, kan slechts
met een aantal personeelsleden continuïteit worden opgebouwd. Het inwerken van nieuwe teamleden is,
voorafgaand aan elke festivaleditie, een bewerkelijke klus.
De afronding van het festival wordt gedragen door een kleine vaste kern, waardoor er in de eerste maanden na
het festival te weinig tijd is voor de planning en programmering van nieuwe activiteiten.
Onderdeel van onze reeds ingezette professionaliseringsslag is het vervroegen van de programmering,
waardoor het organisatieproces eerder en geleidelijk kan worden ingezet en hiermee een eventuele
piekbelasting van het team wordt voorkomen. Dat blijft echter lastig door de typische werkwijze van vele
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flamenco-artiesten. Daarbij komt dat veel grote voorstellingen in Spanje gemaakt worden en op de Flamenco
Biënnale van Sevilla in première gaan (altijd in september, het even jaar, voorafgaand aan ons festival in
januari). Wij willen cutting edge programmeren, en de flamencokunst in z’n meest actuele vorm laten zien.
Soms doen wij dus, onvermijdelijk, een educated guess naar de uiteindelijke omvang van een ‘op papier’
aantrekkelijke productie: met name de technische kosten zijn dan wat lastiger in te schatten.
In 2018 stellen wij, eerder dan in 2016 het geval was, een hoofd Marketing en Communicatie aan.
We schreven in de eerste evaluatie van het zesde festival nog hoopvol: ‘nu we bij het FPK en het AFK deel zijn
van het Kunstenplan en een basis aan structurele ondersteuning hebben voor de komende vier jaar is dit advies
beter uit te voeren, daar we ook qua organisatie en team continuïteit kunnen bieden en in een veel eerder
stadium personeel aan ons kunnen verbinden, om onze hoge ambities waar te maken’.
Terugkijkend naar de voorbereidingen voor de zevende editie die in januari 2017 plaatsvond en de toetreding
tot het FPK kunstenplan in het najaar van 2016 was het lastig om de vruchten van de toekenning binnen dat
tijdsbestek te realiseren waar het de bestendiging van het personeel betreft.
Werkend aan de programmering voor 2019 merken we toch dat ’t spannend blijft: de ambitie van een steeds
groter groeiend festival in 8 of meer steden, dat de top wil tonen, wil verdiepen en wil vernieuwen en met een
omvangrijk en arbeidsintensief contextprogramma, waaronder een uitgebreid workshop &
masterclassprogramma. Deels kost professionalisering vele extra uren, en die uren kosten uiteraard geld. De
structurele ondersteuning brengt een prettig langjarig vooruitzicht, maar niet per definitie een grotere
hoeveelheid financiële middelen. Wij zullen in de komende tijd dus een aantal keuzes moeten maken met
betrekking tot professionalisering, schaal van de organisatie en toekomstige schaal van het festival en de
overige activiteiten.
Code Cultural Governance
In november 2014 werd een huishoudelijk reglement vastgesteld waarin de verhouding tussen bestuur en
directie is neergelegd en de normen met betrekking tot Cultural Governance zijn geoperationaliseerd. De
stichting hanteert sinds jaar en dag de code op alle belangrijke punten: diversiteit in het bestuur qua geslacht
en leeftijd, er wordt een rooster van aftreden toegepast, er is een huishoudelijk reglement en een
administratieve organisatie die de verantwoordelijkheden in detail vastlegt.
Het bestuur bestaat momenteel uit vier mannelijke leden. De vacature van voorzitter wordt bij voorkeur
ingevuld door een vrouw. De leeftijden variëren van 53 tot 70 jaar.
Er is een bestuur en directiemodel met een voorzitter een penningmeester en een secretaris. Er zijn minstens 2
vergaderingen per jaar. Er vinden ook tussentijdse vergaderingen plaats, telkens wanneer de dagelijkse leiding
of het bestuur zulks nodig acht. Het bestuur werkt onbezoldigd. Bestuur en dagelijkse leiding analyseren
regelmatig de risico’s die zich voordoen en nemen maatregelen om deze zo klein mogelijk te houden. Er is een
duurzame relatie met de boekhouder en de accountant.
Werkgeverschap en opdrachtgeverschap van de organisatie ten aanzien van de uitvoerenden
De artistiek en algemeen directeur werkt fulltime op factuurbasis.
De zakelijk leider a.i. werkt 16 uur per week op factuurbasis. In de komende tijd worden zijn taken uitgebreid
en gaat hij gemiddeld 24 uur per week werken. Hij wordt door bestuur en artistiek/algemeen directeur
ingeschakeld daar waar de artistiek/algemeen directeur en bestuur dit nodig achten.
Het hoofd financiën werkt 8 uur per week op factuurbasis, en fungeert tevens als het zakelijk geheugen van de
organisatie.
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Overige uitvoerenden worden per festivalperiode of project ingehuurd tegen marktconforme honoraria, in
loondienst of op factuurbasis.
Huisvesting
Het kantoor is gevestigd op de Kempenaerstraat 11-B in Amsterdam-West, in een gebouw waar diverse
culturele ondernemers gevestigd zijn. In december 2017 is de Flamenco Biënnale binnen het gebouw verhuisd
naar een andere ruimte. Vele medewerkers werken ook deels vanuit eigen woonruimte of kantoor, en in de
festivalperiode wordt steeds een ruimer onderkomen ad hoc ingericht.
Code Culturele Diversiteit
Stichting PerpetuumM is een organisatie die culturele uitingen presenteert met een oorsprong in Spanje en de
Oriënt, uitgevoerd door Spaanse, Iraanse, Irakese, Marrokaanse Turkse, Indiase, Hindoestaanse musici of
artiesten met een multiculturele achtergrond. Er wordt samengewerkt met musici en kunstenaars uit vele
culturen en nationaliteiten. Culturele diversiteit is dus vanzelfsprekend binnen het festival en de organisatie, je
zou kunnen zeggen dat het een essentieel onderdeel is van onze festivalidentiteit en ons artistieke profiel.
Communicatieprocessen binnen de organisatie zijn potentieel toegankelijk voor alle deelnemers van alle
nationaliteiten.
Binnen de organisatie is culturele diversiteit vanzelfsprekend. Samenwerking met Nederlanders van Turkse,
Marokkaanse of Surinaamse komaf is evenzo vanzelfsprekend. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Zafer
Yurdakul, programmeur van Podium Mozaïek en met Yassine Boussaid, zakelijk leider van het Amsterdams
Andalusisch Orkest zijn we in gesprek over een toekomstige samenwerking. Wij signaleren onder het publiek
niet altijd personen die zich overduidelijk profileren als Marokkaan, Turk of Surinamer, maar we stemmen onze
marketing uitgekiend op dit beoogde publiek af. Ondanks de nichemarketing is het niet altijd makkelijk, om bij
een Perzische-Flamencodialoog, of een Spaanse-Hindoestaanse dansproductie de doelgroepen uit de andere
culturen te bereiken, maar we bereiken ze wel. Verder is er een keur aan verschillende nationaliteiten die naar
de voorstellingen en concerten komen.
Wet Normering Topinkomens
Controle van de toepassing Wet Normering Topinkomens is uitgevoerd. Met betrekking tot de wet WNT is er
binnen de organisatie geen noodzakelijke correctie van toepassing.
FINANCIEEL VERSLAG

VI FLAMENCO BIËNNALE 13-1-17 t/m 29-1-2017
1. Inleiding
De begrote kosten van het omvangrijke 2017 programma bedroegen € 823.173,-. De realisatie komt uit op €
802.514,-. De realisatie komt iets lager uit, mede omdat in de begroting eveneens kosten en opbrengsten in
natura zijn opgenomen. Volgens het controle-protocol van het FPK zijn deze in de realisatie buiten
beschouwing gelaten.
Wij startten het festival met een sluitende begroting. De structurele subsidies van het FPK en het AFK boden de
mogelijkheid om de begrote kosten te kunnen dekken. De definitieve begroting kwam uit op een bedrag van €
823.173,-. De realisatie komt iets lager uit op een totaal van € 802.514,-. In de zomer van 2017 ontving de
stichting de bevestiging dat het Spaanse Ministerie van Cultuur (INAEM) de door haar toegezegde bijdrage van
€ 35.000,- daadwerkelijk zou uitkeren, en op de valreep van 2017 ontving de stichting van het Spaanse
auteursrechtenbureau SGAE nog een bijdrage van
€ 5.000,- voor de Flamenco Biënnale.
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Daardoor kunnen wij een deel van de bijdrage van het FPK voor het festival in 2017 reserveren voor het
volgende festival. De bijdrage van het FPK voor 2017 wordt voor een bedrag van € 120.141,- opgenomen. Het
restant van de bijdrage van € 152.250,- voor deze editie wordt op de balans opgenomen in
‘bestemmingsreserve FPK’. Het gaat om een bedrag van € 32.109,-.
2. Toelichting financiële realisatie
De realisatiebegroting van de Flamenco Biënnale 2017 is sluitend.
Toelichting op de baten
De totale baten komen uit op € 834.623,-, dat is 1,4% hoger dan begroot.
•

•

•

De baten kennen een bedrag van € 432.370,- aan eigen inkomsten (begroot €386.690,-) waarvan €
211.653,- uit recettes en uitkoopsommen, € 39.227,- aan overige directe inkomsten en € 181.490,- uit
private fondsen. De baten aan eigen inkomsten zijn 12% hoger dan begroot. Dit is met name te danken
aan de extra private financiering die is gevonden voor het festival. Behalve sponsoring in natura van €
10.093,- (conform de richtlijnen van het FPK niet opgenomen in de realisatie) ontving de stichting geen
andere sponsoring in 2017. Van Stichting Kalpana ontving de stichting een co-productiebijdrage van €
11.000,- voor de productie Rebel’s Cross.
De stichting heeft structurele subsidies ontvangen van het Fonds voor de Podiumkunsten en het AFK.
Van de ontvangen bijdrage van het AFK van €55.479,- is een bedrag van € 50.000,- besteed aan de
activiteiten van de Flamenco Biënnale. Het overige bedrag is aangewend voor de overige activiteiten
van de stichting. Conform de subsidiebeschikking van het AFK mag deze subsidie aangewend worden
voor alle activiteiten van de stichting in enig jaar.
De totale subsidies en bijdragen uit publieke middelen komen 8% lager uit dan begroot. Verklaring
hiervoor is dat de bijdrage van de Gemeente Amsterdam, middels het AFK, veel lager bleek dan
begroot. In vorige jaren kon de stichting nog, naast de aanvraag voor subsidie van de Gemeente
Amsterdam, een aparte subsidie aanvragen via de stadsdelen van de zelfde gemeente. Maar aangezien
nu structurele subsidie van het AFK wordt ontvangen bleek het laatste niet meer mogelijk. Deze
mindere baten zijn o.a. opgevangen door een bijdrage van de Gemeente Utrecht, die in de afhandeling
van het opheffen van RASA een extra bijdrage heeft toegekend van € 13.800,-. Daarnaast hebben de
Spaanse fondsen € 21.204,- meer bijgedragen dan begroot.

Toelichting op de Lasten
De totale lasten komen uit op € 802.514,-, dat is 2,5% minder dan begroot.
•

•

De beheerlasten komen uit op € 24.798,- terwijl een bedrag van € 32.500,- was begroot. De personele
lasten komen zeer veel lager uit, namelijk op € 1.760,- in plaats van het begrote bedrag van € 17.500,-.
Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste is er geen secretariaatsmedewerker aangesteld in 2017. De
periode in de aanloop naar het festival liet geen ruimte voor een sollicitatieprocedure. Daarnaast zijn
de kosten van de projectadministratie van het festival in de realisatie opgenomen bij de personele
activiteitenlasten. In de materiële kosten zijn de kosten van de verhuizing naar een ander kantoor
opgenomen.
De personele lasten komen € 34.226,- hoger uit dan begroot. Dit is met name toe te schrijven aan het
verschuiven van de kosten van de projectadministratie van de beheerlasten naar personele lasten. Het
betreft een bedrag van € 15,000,-. Dit zijn de kosten inclusief de accountantskosten van € 4.000,-. De
kosten van fondsenwerving waren niet opgenomen in de begroting. Deze bedroegen € 3.750,-.
Daarnaast is er extra productiepersoneel ingehuurd. Het Festival met 38 concerten en de flink
uitgedijde rand-programmering in acht steden en op 25 locaties, waarvan twee weekends parallel op 4
locaties in 4 steden, bleek, hoe kan het ook, vooral logistiek een enorme klus. Er is last-minute extra
productiepersoneel aangetrokken (o.a. vanwege ziekte van een tourmanager en een productieassistent). Ook zijn er door onze chauffeurs meer uren gereden dan begroot. In plaats van het
gebruikelijke dagtarief voor dit personeel heeft de Flamenco Biënnale ervoor gekozen dit personeel op
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•

•

•

uur-basis uit te betalen. Een eerlijker beloning voor de tourmanagers en chauffeurs, maar wel leidend
tot een kostenstijging. De kosten van het marketingteam komen ook hoger uit dan begroot. In de
aanloop naar en tijdens het festival is er een PR-assistent bijgekomen, en eveneens een medewerker
relatie & gastenbeheer.
De uitkopen van de honoraria van artiesten van de kernprogrammering komen fors lager uit. Een grote
voorstelling (Universo Morente) sneuvelde in de aanloop naar het festival omdat de daadwerkelijke
kosten te hoog uitkwamen. Ook een gepland concert in RASA kon niet doorgaan omdat de betreffende
artiest, Rafael Riquini, niet naar Nederland kon komen. Verder is het totaal van artiestenhonoraria
lager uitgekomen dan begroot, door stevige onderhandelingen.
De materiële activiteitenlasten bedragen € 318.121,- , dat is € 7.694,-, oftewel 2% hoger dan begroot.
In de materiële activiteitenlasten zijn ook de kosten verwerkt van de twee co-producties: Fantasía para
Violonchelo en Rebels’ Cross. De locatiekosten van techniek, zaalhuur en aankleding kwamen hoger uit
omdat de techniekkosten van de voorstelling Caido del Cielo en Dju Dju meer bedroegen dan begroot.
De technische kosten van deze onverwacht dure voorstellingen in Maastricht, Amsterdam en Den Haag
kwamen het festival in een laat stadium rauw op het dak vallen. De voorstellingen werden geboekt op
het moment dat ze nog gemaakt moesten worden, en er nog geen technische fiche was. Gelukkig
waren de zalen en partners: Theater aan het Vrijthof en het Zuiderstrandtheater bereid om de extra
kosten mede te dragen. Tevens vonden wij de zalen bereid om andere begrote technische kosten van
de voorstellingen te dragen. Daardoor komt het uiteindelijke realisatiebedrag van € 29.272,- voor
technische kosten weer terug op het peil van de oorspronkelijke verwachting. De marketingkosten
kwamen € 8.367,- hoger uit dan begroot. De overschrijding van het budget werd veroorzaakt doordat
de kosten voor het vertalen van recensies en het schrijven van de brochure hoger uitgevallen zijn dan
begroot. De ontwerpkosten zijn hoger uitgekomen omdat er mede werkzaamheden zijn verricht voor
activiteiten in aanloop naar de Biënnale en voor de (verschillende uitingen van de) merchandise.
In de overige materiële activiteitenlasten zijn o.a. de kosten verwerkt die de theaters in rekening
brengen voor de handling (ticketing-kosten, garderobe, pauzedrankje etc.). Deze komen uit op €
17.502,-. De post researchkosten is significant: kosten die gemaakt worden in aanloop naar het festival,
ten bedrage van € 14.867,-. De derde grote kostenpost is de inkoop van merchandise, ten bedrage van
€ 6.029,-.

3. Behaalde financiële resultaat
De Flamenco Biënnale 2017 sluit af met een positief resultaat van € 32.109,-. Dit positieve resultaat kon pas
zeer laat definitief vastgesteld worden, namelijk pas na de bevestiging van de toekenning van
€ 35.000,- van het Spaanse Ministerie van Cultuur (INAEM) in de zomer van 2017 en een bijdrage van
€ 5.000,- van het Spaanse Auteursrechtenbureau, SGAE, in december 2017.
Het positieve resultaat ad € 32.109 wordt geboekt als bestemmingsreserve voor de volgende, zevende editie:
de Flamenco Biënnale 2019.
4. Kengetallen
De berekende eigeninkomstensquote (EIQ) bedraagt 52% (begroot 47%, minimaal > 25%). Dit komt met name
door een grotere bijdrage van private fondsen.
De solvabiliteit (debt ratio) bedraag 37% (< 75% is het streefcijfer). De liquiditeitscijfers zijn als volgt: current
ratio 2,7, en quick ratio 2,6 (voor beiden geldt minimaal > 1). Dat houdt in de dat de stichting zowel op langere
als op korte termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
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BALANS PER 31 DECEMBER

2017
€

ACTIVA

2016
€

Vlottende activa
Voorraad

4.491

6.615
4.491

Vorderingen
Debiteuren
Te ontvangen subsidies
Overige vorderingen

20.544
41.500
45.237

6.615
10.783
9.716
193.504

107.280

214.003

48.570

39.166

160.341

259.784

Algemene reserve

29.376

29.375

Bestemmingsreserve FPK (2013-2016)

38.829

46.438

Bestemmingsreserve FPK (2017-2020)

32.109

-

Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA

Eigen Vermogen

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidies
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

60.028

113.974
69.997
60.028

183.971

160.341

259.784
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FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING
BATEN

2017

2016

€

€

Opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige inkomsten

249.728
28.367

99.374
2.100
11.599

-

-

278.095

113.073

Particulieren, inclusief vrienden
Bijdragen van private fondsen

1.590
185.000

11.500

totaal bijdragen uit private middelen

186.590

11.500

Subtotaal Eigen Inkomsten

464.685

124.573

Meerjarige bijdrage FPK

152.250

-

55.479

-

53.800
64.999
81.204

11.486
6.398

200.003

17.884

407.732

17.884

-

-

872.417

142.457

1.760
23.682
25.442

500
496
996

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Totaal activiteitenlasten

499.916
322.603
822.519

108.306
36.050
144.356

TOTALE LASTEN

847.961

145.352

Indirecte opbrensten
Totaal directe opbrengsten
Bijdragen

Meerjarige bijdrage AFK Kunstenplan
Bijdragen
Nederlandse overheden
Nederlandse publieke fondsen
Buitenlandse fondsen
totaal incidentele bijdragen uit publieke middelen
Subtotaal Subsidies en Bijdragen
Diverse baten
TOTALE BATEN
LASTEN
Beheerslasten
Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Totale beheerslasten

RESULTAAT

24.456

Saldo rentebaten en -lasten

44

EXPLOITATIERESULTAAT

24.500

DIVERSE BATEN EN LASTEN
DOTATIE RESERVE FPK (2017-2020)
ONTTREKKING RESERVE FPK (2013-2016)
RESULTAAT NA TOEVOEGING AAN RESERVE
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32.109-

2.89577
2.818-

7.609
0

2.818-

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen
De jaarekening is opgesteld volgens het model van het Handboek verantwoording
meerjarige activiteitensubsidies van het Fonds Podiumkunsten.

Aard der activiteiten
De Stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft als doel het verbreiden van
hispaanse, iberoamerikaanse kunt en cultuur in het algemeen en de Cubaanse
kunst en cultuur in het bijzonder. De activiteiten richten zich sinds 2006 op met
name de hispaanse cultuur.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

Vaste activa
Materiële vaste activa
De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op aanschaffingswaarde,
verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur.
Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover
zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt.
De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van
vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van verwachte
economische levensduur.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2017

1-1-2017

Vlottende activa
Voorraad
Boek/CD: This is not Flamenco

4.491

6.615

20.544

10.783

5.000
3.500
5.000
8.000
20.000
41.500

3.750
3.466
2.500
9.716

250
16.212
44
23.264
582
3.100
1.785
45.237

550
15.233
77
177.231
-

107.281

214.003

4.885
43.685
48.570

656
1.902
36.608
39.166

160.341

259.784

Vorderingen
Debiteuren
Te ontvangen subsidies
Fonds 21
AFK (IM 2015-2016)
Gravin van Bylandtfonds
SGAE
Rotterdam Festivals
Prins Bernhard Cultuurfonds

Overige vorderingen
Borgen
Te ontvangen BTW
Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde lasten Flamenco Biënnale 2017
Vooruitbetaalde lasten Flamenco Biënnale 2019
Overige vooruitbetaalde lasten
Nog te factureren omzet
Overige overlopende posten

Totaal Vorderingen

413
193.504

Liquide middelen
Kas
ING: rekening-courant
ING: reserveringsrekening

TOTAAL ACTIVA
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TOELICHTING OP DE BALANS

Eigen Vermogen

31-12-2017

1-1-2017

Algemene reserve
Het verloop van het kapitaal is als volgt:
Stand per 1 januari
Resultaat
Mutatie ingevolge bestemming resultaat
Stand per 31 december

29.375
24.500
24.49929.376

32.194
2.81929.375

Bestemmingsreserve FPK (2013-2016)

38.829

46.438

Bestemmingsreserve FPK (2017-2020)

32.109

-

-

113.974
113.974

25.448
27.232
7.349
60.028

52.401
3.758
8.628
5.210
69.997

160.341

259.784

Kortlopende schulden
vooruitontvangen subsidies en bijdragen
vooruitontvangen baten Flamenco Biënnale 2017

overige kortlopende schulden
Crediteuren
Af te dragen BTW
Af te dragen Loonheffingen
Uit te betalen vakantiegeld
Nog te betalen kosten
Nog te ontvangen facturen
Overige overlopende posten

TOTAAL PASSIVA

Solvabiliteitspercentage
Liquiditeit: current ratio
Liquiditeit: quick ratio

37%
2,7
2,6
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71%
1,4
1,4

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

REALISATIE

BEGROTING

FESTIVAL

FESTIVAL

REALISATIE

2017

FPK 2017-2020

2016

DIRECTE OPBRENGSTEN
Publieksinkomsten
- Recettes en uitkoopsommen

211.653
211.653

206.444
206.444

-

-

3.750
3.750

-

11.450
2.453
14.455
10.870
39.227

8.250
1.500
19.425
7.071
36.246

-

250.880

246.440

-

-

-

-

1.490
1.490

2.750
2.750

-

65.000
55.000
20.000
7.500
25.000
5.000
1.500
1.000
180.000

50.000
50.000
20.000
17.500
137.500

-

TOTAAL BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN

181.490

140.250

-

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN

432.370

386.690

-

MEERJARIGE SUBSIDIE FONDS PODIUMKUNSTEN

152.250

150.000

-

50.000

75.000

-

Sponsorinkomsten

Vergoedingen uit samenwerking
Opbrengsten programmaverkoop en merchandise
Bijdragen deelnemers
Andere inkomsten
Totaal overige inkomsten
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN
INDIRECTE OPBRENGSTEN
BIJDRAGEN
Particulieren, inclusief vrienden
Bijdragen van bedrijven
BIJDRAGE VAN PRIVATE FONDSEN
- VSBFonds
- Fonds 21
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- Fonds 1818
- Senafonds
- KF Heinfons
- Fentener van Vlissingenfonds
- Gravin van Bylandtfonds
- overige private fondsen

MEERJARIGE SUBSIDIE GEMEENTE | AFK
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REALISATIE

BEGROTING

FESTIVAL

FESTIVAL

2017

FPK 2017-2020

REALISATIE

2016

OVERIGE SUBSIDIES UIT PUBLIEKE MIDDELEN
Bijdragen Nederlandse overheden
- Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam
- Gemeente Den Haag
- Gemeente Utrecht
- Amsterdam: Stadsdelen

20.000
33.800
53.800

30.000
30.000
20.000
20.000
100.000

-

24.999
40.000
64.999

25.000
10.000
16.483
51.483

-

35.000
20.661
10.500
5.000
5.000
5.043
81.204

35.000
10.000
8.000
5.000
2.000
60.000

-

TOTAAL INCIDENTELE BIJDRAGEN EN SUBSIDIES

200.003

211.483

-

TOTAAL PUBLIEKE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

402.253

436.483

-

TOTALE BATEN IV FLAMENCO BIËNNALE 2017

834.623

823.173

-

52%
25%

47%
25%

0%
0%

Bijdragen Nederlandse publieke fondsen
- Fonds Cultuurparticiapatie
- Rotterdam Festivals
- Overige publieke fondsen

Bijdragen buitenlandse fondsen
- Spaanse Ministerie van Cultuur (INAEM)
- Instituto Andaluz de Flamenco (IAF)
- Acción Cultural
- AEICID
- SGAE (Spaans auteursrechtenfonds)
- Spaanse Ambassade

Berekende eigen inkomstenquote
Minimale eigen inkomstenquote
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TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

2017

FPK 2017-2020

2016

BEHEERSLASTEN: PERSONEEL
Administratie- en accountantskosten
Secretariaat
Overige personele lasten

1.500
260
1.760

17.500
17.500

-

8.994
4.857

9.000
2.625

-

13.851

11.625

-

2.956
4.552
279
484
346
749
9.367

500
2.500
250
125
3.375

-

24.978

32.500

-

260.836
160.383
38.196

226.610
216.210
37.426

-

459.415

480.246

-

30.638
168.542
69.777
49.165

26.000
178.088
61.410
44.929

-

TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL

318.121

310.427

-

TOTALE ACTIVITEITENLASTEN

777.536

790.673

-

TOTALE LASTEN

802.514

823.173

-

32.109

-

-

BEHEERSLASTEN MATERIEEL
Huur kantoor
Overige huisvestingskosten

Bureau- en organisatiekosten:
Kantoorbenodigdheden
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Telefoon- en internetkosten
Bestuurskosten
Verzekeringen
Bankkosten
Overige bureaukosten

TOTALE BEHEERSLASTEN

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL
Tijdelijk personeel
Uitkoop/Honoraria kernprogrammering podiumkunsten
Uitkoop/Honoraria overige programmering
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
Locatiekosten
Overige programmakosten
Marketing
Overige materiële activiteitenlasten

RESULTAAT FLAMENCO BIËNNALE 2017
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REALISATIE

BEGROTING

REALISATIE

2017

FPK 2017-2020

2016

OVERIGE ACTIVITEITEN
Totaal Baten uit niet-fonds gesubsidieerde activiteiten

38.643

100.721

142.458

Totaal Lasten uit niet-fonds gesubsidieerde activiteiten

46.296

100.971

145.354

RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

-7.653

-250

-2.896

44

250

77

-

-

24.500

-

-2.819

-32.109

-

-

7.609

-

-

0

0

-2.819

Saldo rentebaten en -lasten
Diverse baten en lasten
EXPLOITATIERESULTAAT
Dotatie reserve FPK (2017-2020)
Onttrekking reserve FPK (2013-2016)
EXPLOITATIERESULTAAT NA TOEVOEGING
AAN BESTEMMINGSRESERVE
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Stichting PerpetuumM: realisatie VI Flamenco Biënnale 2017
Lasten
Activiteitenlasten
Honoraria artiesten
Honoraria randprogramma en educatie
Co-producties
Honorarium artistieke leiding
Honorarium zakelijke leiding en fondsenwerving
Honorarium fondsen- en sponsorwerving
Honorarium productieteam
Honoraria Publiciteit, PR & Marketing
Honoraria technisch team
Honorarium educatieve activiteiten
Expertmeetings/internationalisering
Fotografen/filmers
Hotelkosten
Séjours
Catering
Reis- en transportkosten (NL)
Reis- en transportkosten (buitenland)
PR & Marketing (materiële kosten)
Inhuur techniek (apparatuur)
Auteursrechten
Verzekeringen
Research
Overige kosten (theater- en zaalkosten, vrijkaarten en overige productiekosten)
Totaal activiteitenlasten
Beheerslasten
Administratie- en accountantskosten
Officemanager
Bureau- en huisvestingskosten
Totaal beheerslasten
Totale lasten

Baten
Publieksinkomsten
Recettes
Uitkoopsommen
Baten workshops | masterclasses | lezingen
Totaal publieksinkomsten
Sponsoring en overige inkomsten
Sponsoren
Advertentieopbrengsten (inclusief barters)
Vrienden van de Biënnale
Overige opbrengsten
Totaal sponsoring en overige inkomsten
Totaal eigen inkomsten
Subsidies uit publieke middelen
FPK: subsidie Kunstenplan
FPK: co-productiefonds
AFK structurele subsidie
Fonds Cultuurparticipatie
Rotterdam Festivals
Gemeente Den Haag
Gemeente Utrecht
Totaal subsidies uit publieke middelen
Subsidies uit private middelen
VSBfonds
Fonds 21
Sena
Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds 1818
KF Heinfonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting (deels toegekend)
Fentener van Vlissingenfonds
Totaal subsidies uit private middelen
Subsidies uit Spanje
INAEM Ministerie van Cultuur (in behandeling)
IADF: Instituto Andaluz de Flamenco
AC/EAcción Cultural Española
SGAE Sociedad General de Autores de España (afgewezen)
AECID | Spaanse Ambassade
Totaal subsidies uit Spanje
Totaal subsidies
Totale baten
Saldo

begroting

realisatie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

158.632
45.140
25.000
60.000
42.000
51.050
30.000
24.880
17.380
7.500
6.000
62.005
24.755
9.000
15.000
37.125
65.000
41.095
13.237
2.250
10.000
27.472
774.521

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

160.383
38.217
29.930
60.000
42.000
3.750
58.499
48.240
17.943
17.403
697
7.575
50.363
13.185
14.096
17.522
35.416
73.645
29.272
8.473
2.129
15.755
32.262
776.756

€
€
€
€
€

15.000
2.880
20.000
37.880
812.401

€
€
€
€
€

16.500
260
22.799
39.559
816.315

begroting

realisatie

€
€
€
€

39.677 €
149.425 €
17.000 €
206.102 €

72.060
139.293
14.455
225.808

€
€
€
€
€
€

16.000
3.200
2.500
12.440
34.140
240.242

€
€
€
€
€
€

15.093
7.625
1.490
22.297
46.505
272.313

€
€
€
€
€
€
€
€

125.000
25.000
50.000
24.999
40.000
20.000
20.000
304.999

€
€
€
€
€
€
€
€

110.000
14.000
50.000
24.999
40.000
20.000
33.800
292.799

€
€
€
€
€
€
€
€
€

65.000
55.000
25.000
20.000
7.500
5.000
5.000
1.500
184.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

65.000
55.000
25.000
20.000
7.500
5.000
1.000
1.500
180.000

€
€
€
€
€
€
€
€

35.000
20.661
10.500
12.000
5.000
83.161
572.160
812.401

€
€
€
€
€
€
€
€

35.000
20.661
10.500
5.043
71.204
544.003
816.315

€

0

€

-

Realisatie VI Flamenco Biënnale Nederland 2017 - uitsplitsingen
Honoraria artiesten

Titel/omschrijving

begroting

realisatie

Grote zaal producties
€
€
€
€
€
€
€

18.550
17.500
10.500
10.000
8.500
9.600
12.000

€
€
€
€
€
€
€

19.800
17.500
10.500
10.000
8.500
9.600
16.000

€

86.650

€

91.900

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.500
12.000
6.000
3.000
2.800
8.500
9.900
3.182
6.000
4.000
3.600
5.000
1.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.500
12.000
4.000
3.000
2.800
8.500
9.700
2.383
6.000
5.000
3.600
5.000
-

€

71.982

€

68.483

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.000
5.000
1.000
750
1.000
4.550
3.100
2.000
900
1.500
500
5.000
1.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.750
5.600
675
1.000
3.364
1.900
1.100
1.000
5.000
-

€

30.800

€

23.389

€
€

10.890
3.450

€
€

11.618
3.210

Totaal Educatie

€

14.340

€

14.828

Totaal

€ 203.772

Cello Biënnale & FB (co-productie/creatie)
Rocío Molina
Isabel Bayón
Manuel Liñan
Mercedes Ruiz | David Lagos
José Valencia & Antonio Canales
Orquesta Chekara

Fantasía para Violonchelo y Flamenco
Caída del Cielo / Hedendaagse Flamencodans
Dju-Dju/ Hedendaagse Flamencodans
Reversible / Hedendaagse Flamencodans
Made in Jerez /Traditionele Flamencozang-en dans
En Directo - cante jondo (zangrecital)
Flamenco Andalusí

Totaal Grote Zaal
Midden & Kleine Zaal producties
Rocío Marquez | artist in residence
Enrique Solinís Euskal Barrokensemble | Rocío Marquez
Alfredo Lagos
Pepe Habichuela | José Enrique Morente jr.
Pepe Habichuela | Alfredo Lagos
Alfonso Aroca Sexteto
Sara Cano & Kalpana Raghuraman (FB creatie)
Compañia Parpadeo
Casa Ibérica (Fado & Flamenco)
Luna Zegers (Entre dos Mundos)
Edsart Udo de Haes feat. Ben van Gelder
Tino van der Sman
Luna Zegers, Tino van der Sman, Edsart Udo de Haes

El Niño | CD - presentatie Zangrecital
El Amor Brujo /Falla Flamenco & Barok
Klassiek moderna Gitaarconcert
Klassiek zang & gitaar recital
Klassiek gitaarrecital Double Bill.
Flamenco & Jazz
Hedendaagse flamenco/indiase dans | Double Bill
Nederflamenco
Nederflamenco
Nederflamenco
Nederflamenco
Nederflamenco
Late Night Jamsessie | slotfeest

Totaal Kleine Zaal
Randprogrammering
Flamencoproeven | Tablao
Sara Cano (in public spaces)
Codarts Bigband
Afterparty met live DJ
Flamenco Biënnale Express
Flamenco Pop-ups
Lezingenprogramma en Meet the Artist
Expositie
Faustino Nuñez Nuñez
Film & documentaireprogramme
Teresa Jaldon
Teresa Jaldon
Zsuzsa

Workshop & eten . Flamenco NL
public space
DJ Onno Paloma
public space | flashmobs
public space | pop-ups
lezingen en Meet the Artist
lezingen en hoorcollege Codarts
diverse Films, waaronder tour La Chana
kinderworkshop | Klankspeeltuin
kindervoorstelling | workshops |Olé Olé koffer
Try Me Point ( Interactieve Flamenco-installatie)

Totaal Randprogramma
Educatie
Workshops en (openbare) masterclasses
Workshops, masterclasses en hoorcolleges

Dans, zang, gitaar, palmas, percussie
Codarts

Ontwikkelkosten co-producties

begroting

Cello Biënnale
Sara Kalpana

Co-productie Fantasía
Co-productie Rebels' Cross | A Palo Seco

Overige kosten

12.500
12.500

€
€

8.573
21.357

€

25.000

€

29.930

begroting
conferentie
Félix Vázquez | Honolululab

Overige kosten
Activiteitenlasten personeel

PR & Marketing

Beheerslasten personeel

Totaal beheerslasten personeel

7.500
6.000

€
€

697
7.575

€

13.500

€

8.272

begroting
60.000
42.000
18.000
23.350
8.500
15.330
9.550
30.000
6.250
11.130
1.200

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.000
34.150
7.850
3.750
18.000
20.360
8.274
10.495
15.330
2.613
39.240
9.000
6.850
10.553
1.370

€

225.310

€

247.836

Toelichting

begroting

€
Toelichting
administratiekantoor E. Bijsterbosch
accountantskantoor Denielsen

realisatie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

(brochure, flyers, posters, banners etc.)
€
12.500
(ontwerp campagne, logo, advertenties & drukwerk en website €
10.000
(mailingen, huur frames A0 etc.)
€
7.500
(ontwerp, constructie en nieuwe website)
€
4.000
(diverse vakbladen en kranten inclusief barters)
€
5.000
€
2.000
(representatie, reiskosten journalisten etc.)
€
3.000
(inclusief foto en video)
€
2.500
(o.a. webcontentmanager, kosten musici VPRO's Vrije Geluiden, publieksonderzoek, banners)
€
18.500
(voor rekening van deelnemende podia)
pm

Totaal PR & Marketing

Financiën & administratie
Accountant
Ofiicemanager

realisatie

€
€

Naam
E. van de Noort
D. van Doodewaard | E. Bijsterbosch| E. van de Noort
I. Smits | E. Bijsterbosch
J. Hülsmann | E. van de Noort
D. Slegers
4 productie-assistenten
Danka van Doodewaard
J. Collins | 4 chauffeurs
T.O.T.:Theatertechniek
T.O.T.:Theatertechniek en overige technici
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VI Flamenco Biënnale Nederland Flamenco
Dutch Flamenco Biennial
Flamenco Constellations
Dónde música hubiere, cosa mala no existiere

Rocío Molina, Caída del Cielo | Fall from Heaven, foto: Pablo Guidali

Waar muziek is, daar kan geen kwaad zijn.
Sancho Panza [Don Quijote II, 34]

Where there's music, there can be no evil.
Sancho Panza [Don Quixote II, 34]

Waarom een Flamenco Biënnale? De vraag ligt voor de
hand en wordt me iedere editie trouw gesteld. Toen we
in 2006 als nieuw festival het podiumkunstenveld betraden, was mijn eerste en steevaste antwoord: om de
hedendaagse ontwikkelingen in de kunstvorm te tonen
met rebelse jonge makers, die op zoek naar een eigen
flamencotaal de traditie omwoelen en aldus de grenzen
van het genre verleggen. Flamenco op het scherpst van
de snede brengen, deze ambitie koesteren en vervullen
we anno 2017 nog steeds, getuige het programma dat
we u hier met trots aanbieden: een rijke ‘flamencoconstellatie’, waarin el arte jondo schittert in alle toonaarden en schakeringen en ze verschijnt in spannende
allianties met andere muziek- en dansvormen.

Why a Flamenco Biennial? The question is an obvious
one and is duly put to me with each new edition. When
we entered the field of the performing arts back in 2006
as a new festival, invariably my first answer would be:
to showcase the latest developments in this particular form of art with defiant young artists searching for
their own flamenco language, challenging tradition and
pushing the limits of the genre. Presenting the cutting
edge of flamenco, in 2017 this is still the ambition we
have and fulfill, as demonstrated by the program we are
proud to offer you here: a rich ‘flamenco constellation’
in which el arte jondo is set to sparkle in all its shades
and colours, appearing in thrilling alliances with other
forms of music and dance.

Met de erkenning van ons artistieke profiel door zowel
het Fonds Podiumkunsten als het Amsterdams Fonds
voor de Kunst weten we ons voor de komende vier jaar
structureel ondersteund. Ook dankzij de honorering van
een lange lijst ‘reguliere’ subsidiënten heeft het festival
zich de afgelopen tien jaar een onderscheidende plaats
in het Nederlandse cultuurlandschap kunnen verwerven. Daar zijn we trots op!

The recognition of our artistic profile by both the
Performing Arts Fund and the Amsterdam Fund for
the Arts means we will have structured financial
support for the next four years. Thanks, in addition,
to the contributions by a long list of ‘regular’ subsidizers, the festival has over the past ten years been
able to gain a distinctive place in the Dutch cultural
landscape – which makes us proud!

Maar waarom nou een flamenco-festival? De vraag
brengt me terug naar het moment van mijn eigen eerste
betovering, Sevilla eind jaren ’80, toen ik voelde hoe diep
de kunstvorm in staat is de emoties te beroeren, hoe ze
‘alle zoete aangeleerde geometrie verwerpt en door alle
stijlen heen breekt,’ zoals de dichter Federico García
Lorca het zo mooi verwoordt. Flamenco is een viering
van het leven, van het tragische en het vrolijke tegelijk,
van de pijn en de troost, van alles wat ons mensen bindt
en ‘al wat de wereld in zich houdt gebonden’, om met
J.C. Bloem te spreken. Het is de plaats waar alle tegenstrijdigheden van het leven niet alleen mogelijk, maar
onvermijdelijk zijn.

But why a flamenco festival? The question takes me
back to the moment I first fell under its spell – Seville,
late eighties – when I felt how deeply this art form can
stir feelings, how it ‘rejects all sweet learned geometry,
breaks with styles…’ as Spanish poet Federico García
Lorca so splendidly put it. Flamenco is a celebration of
life, of the tragic and the cheerful at once, of pain and
comfort, of all the things that bind us humans together
and ‘all that the world keeps bound inside itself’, in
the words of Dutch poet J.C. Bloem. It is the place
where all of life’s contradictions are not just possible,
they’re inevitable.

Laat u twee Flamenco Biënnale weken lang ‘bewegen’,
vervoeren en een beetje van uw stuk brengen. Vier met
ons het leven, vul de afgrond met blijdschap, zoals Zorbás de Griek het zijn baas leert in het gelijknamige boek
van Nikos Kazantzakis. Flamenco als vitaal antwoord
op en als tegengif voor de ons omringende werkelijkheid, daar waar ze getekend wordt door de blonde ‘evil
spirits’ van deze tijd.

So be ‘moved’, be transported, allow yourself even
to be unsettled a little during two Flamenco Biennial
weeks. Celebrate life with us, fill the abyss with gladness, as Zorbás the Greek teaches his boss in Nikos
Kazantzakis’ eponymous novel. Flamenco as a vital
answer and an antidote to the reality surrounding us
today, to the blonde ‘evil spirits’ of our time.

Ernestina van de Noort directeur/director

Fantasía para Violonchelo y Flamenco
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coproductie Flamenco Biënnale Nederland & Cello Biënnale Amsterdam

13 jan | 20u15 | Rotterdam | De Doelen
14 jan | 20u15 | Eindhoven | Muziekgebouw Frits Philips
29 jan | 20u15 | Amsterdam | Muziekgebouw aan ‘t IJ

Rocío Márquez zang Kian Soltani, Maya Fridman* cello Ella van Poucke cello Derya Türkan kemençe
Efrén López fretloze gitaar, rebab, ud, draailier Agustín Diassera percussie Leonor Leal dans
Marijn van Prooijen, Efrén López, Derya Türkan arrangementen *Maya Fridman vervangt Kian Soltani op 29 jan

festival
creatie

dialogen
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strings

Festivalopening
dit festival, en de grote belofte van de flamenco van
dit moment. De zangeres uit Huelva wandelt met een
fijne neus voor vernieuwing buiten de gebaande flamencopaden. De Nederlandse celliste Ella van Poucke
en de Iraans-Oostenrijkse Kian Soltani zijn minstens
zulke grote rising stars, even veelzijdig, virtuoos en
nieuwsgierig. Danseres Leonor Leal improviseert er
prachtige danstableautjes bij vol spannende ritmiek
en onverwachte accenten. De soul van de cello en
de flamenco treffen elkaar in een werelds ensemble
waar oost en west samenvloeien.

What happens when you bring together an extremely
talented flamenco singer and an extremely talented
cellist, and add a Spanish multi-instrumentalist and
a fantastic player of the Turkish stringed instrument,
the kemençe? Together with Cello Biennial Amsterdam, Flamenco Biennial Nederland is organising this
special concert performed by top musicians from
Spain, Iran, Turkey and the Netherlands in a musical
encounter with wonderful vistas.
Strings from all parts will come together around the
voice of Rocío Márquez, who will be Artist in Residence

at the next festival, and is one of the great promises
of latter-day flamenco. The singer from Huelva strays
from the beaten flamenco paths, displaying a fine
sense for innovation. Dutch cellist Ella van Poucke
and Iranian-Austrian Kian Soltani are equally big
rising stars, and just as versatile, virtuoso and curious.
Dancer Leonor Leal improvises beautiful dance scenes
to illustrate the music, filled with exciting rhythms
and surprising accents. The soul of the cello and of
flamenco encounter each other in a worldly ensemble
in which east and west converge.

foto: Klaus Handner

foto's: Ben Bonouvrier

Wat gebeurt er als je een groot flamencotalent en
een groot cellotalent bij elkaar brengt, daar een
Spaanse multi-instrumentalist én een fantastische
speler van het Turkse strijkinstrument de kemençe
aan toevoegt? Samen met de Cello Biënnale Amsterdam organiseert de Flamenco Biënnale Nederland
dit bijzondere concert met topmusici uit Spanje, Iran,
Turkije en Nederland voor een muzikale ontmoeting
met prachtige vergezichten.
Snaren uit alle windstreken verenigen zich rondom
de stem van Rocío Márquez, ‘Artist in Residence’ van

Sara Cano | A Palo Seco
Kalpana Raghuraman | Rebels' Cross
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14 jan | 20u30 | Rotterdam | Rotterdamse Schouwburg
Na afloop | Meet the Artists o.l.v. Annette Embrechts
15 jan | 15u00 | Utrecht | RASA
20 jan | 20u30 | Amersfoort | De Lieve Vrouw
Na afloop | Meet the Artists o.l.v. Annette Embrechts
26 jan | 20u30 | Maastricht | Theater aan het Vrijthof: AINSI
28 jan | 19u00 | Den Haag | Theater aan het Spui / Cadance Festival Korzo
29 jan | 16u00 | Amsterdam | Bimhuis / Flamen>GO! slotfeest

coproductie Flamenco Biënnale Nederland & St Kalpana Arts Reimagined

A Palo Seco Sara Cano choreografie en dans Teresa Nieto regie Héctor González muziek Alberto Funés zang
Rebels’ Cross Kalpana Raghuraman choreografie Sara Cano, Sooraj Subramaniam, Kamala Devam dans
Jaap van Keulen compositie met bijdragen van Ambika Jois zang

foto: Marcos G. Punto

In het eerste deel brengt Sara Cano haar solo A Palo
Seco waar flamenco, moderne dans en Butoh bij elkaar komen op een indringende originele soundscape
van de Spaanse componist Héctor González en de live
stem van zanger Alberto Funés. Cano geeft als motto
aan haar voorstelling een citaat van Kazuo Ohno, een

Japanse danser en een van de grondleggers en inspirators van de Butohdans: “Verdiep, verinnerlijk vanuit
het diepst van je zelf, van je ziel'”
In het tweede deel, onze festivalcreatie Rebels' Cross
zien we Sara Cano naast twee Indiase dansers, Sooraj
Subramaniam, Kamala Devam in een in opdracht
van de biënnale gemaakte choreografie van Kalpana
Raghuraman. Met Indiase klassieke dansvormen als
bharatanatyam, kathak en flamenco als uitgangspunt gaat de Nederlandse-Indiase choreografe met
haar dansers op zoek naar kruispunten in de dans,
op speciaal voor dit stuk gecomponeerde muziek van
Jaap van Keulen met de stem van de klassieke Indiase
zangeres Ambika Jois.

double
bill

festival
creatie
2017

nieuwe
dans
makers

dialogen

Dutch-Indian choreographer Kalpana Raghuraman
and (flamenco) dancer Sara Cano have found each
other in a common dance vocabulary and in a curiosity to go off the beaten track of their own genres,
which are flamenco dance and classical Indian
dance respectively. This double bill promises to be a
night full of wonderful musical and choreographical
crossovers. In the first part Sara Cano showcases
her creation A Palo Seco which combines flamenco,
modern dance and Butoh to an intriguing original
soundscape by Spanish composer Héctor González
and the live voice of singer Alberto Funés. As a motto
for her performance, Cano quotes Kazuo Ohno, a

foto: Robert Benschop

De Indiaas-Nederlandse choreografe Kalpana Raghuraman en (flamenco)danseres Sara Cano vinden
elkaar in een gemeenschappelijk dansvocabulaire en
in een nieuwsgierigheid om buiten de paden te treden
van hun eigen genre, respectievelijk de klassieke
Indiase dans en de flamencodans. Deze double bill
belooft een avond te worden vol prachtige muzikale
en choreografische cross-overs.
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Japanese dancer and one of the founders and inspirations of the Butoh dance: ‘Deepen, internalised from
the depths of yourself, of your soul’. In the second part,
Rebels' Cross, Sara Cano will dance alongside two Indian dancers Sooraj Subramaniam and Kamala Devam
in a choreography by Kalpana Raghuraman commissioned by the Flamenco Biennial. With the classical
Indian dance forms as bharatanatyam, khatak and
flamenco as a starting point, the Dutch-Hindustan
choreographer and three differenter dancers go in
search of intersections in dance, to music specially
composed for this piece by Jaap van Keulen with the
voice of classical Indian singer Ambika Jois.

Rocío Molina
Caída del Cielo

Nederlandse première

nieuwe
dans
makers

dancer
in focus

24 jan | 20u00 | Maastricht | Theater aan het Vrijthof | Inleiding 19u00
28 jan | 20u15 | Amsterdam | Muziekgebouw aan 't IJ | Inleiding 19u15
Inleiding | Annette Embrechts: Flamenco met 'Ballen'
Na afloop | Meet the Artists o.l.v. Annette Embrechts
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Rocío Molina choreografie & dans Eduardo Trassierra gitaar José Ángel Carmona zang
José Manuel Ramos ‘Oruco’ palmas Pablo Martín Jones percussie Carlos Marquerie dramaturgie

Rocío Molina (Málaga, 1984) danst sinds ze kan lopen.
In de voetsporen van flamencovernieuwer Israel
Galván zoekt ze eigengereid en brutaal haar weg in de
flamenco. En daagt ze zichzelf voortdurend uit. In haar
nieuwste voorstelling, die ze in opdracht maake van het
prestigieuze Theatre Chaillot in Parijs, rekt ze vol verbeeldingskracht de flamencogrenzen verder op. Eerst
solo, dan in virtuoze dialoog met haar musici beweegt
ze vlijmscherp en radicaal op het snijvlak tussen traditie
en experiment. Zet ze haar lichaam en haar vrouwelijk-

heid in op zoek naar een nieuwe flamencoesthetiek, een
terrein waar alles kan en mag. Caída del Cielo (Val uit de
Hemel) is in de woorden van de Spaanse theatermaker
Carlos Marquerie met wie ze al eerder samenwerkte,
‘Een reis, een afdaling door licht en schaduw naar het
onbekende. Met haar vallen we mee in de stilte, de muziek, het kabaal, de chaos.’ Op zeer persoonlijke wijze
ontdoet Rocío Molina de flamenco van haar routines en
korsetten. Met Molina is een nieuw tijdperk aangebroken in de vrouwelijke flamencodans.

Rocío Molina (Málaga, 1984) has been dancing since
she could walk. Following in the footsteps of flamenco
innovator Israel Galván, she cuts her own path – headstrong and brazen – in flamenco, challenging herself
all the way. In her latest creation, which she made on
commission from the prestigious Theatre Chaillot in
Paris, she uses great expressive power to extend the
flamenco boundaries further. Razor-sharp and radical,
first dancing a solo, then entering into virtuoso dialogue
with her musicians, she hovers between tradition and
experiment. She puts her body and her femininity in
the service of a search for a new flamenco aesthetics,
a domain where everything is possible. As the Spanish
theatre director Carlos Marquerie, with whom she has
collaborated, puts it: Caída del Cielo (Fall from Heaven)
is ‘a journey, a descent through light and shadow into
the unknown, into the silence, the music, the racket,
the chaos.’ In an extremely personal way, Rocío Molina
strips flamenco of its routines and restraints. She
marks the dawn of a new age in female flamenco dance.

In celebration of the woman I am
And of the soul of the woman I am
And of the central creature and its delight
I sing for you. I dare to live

foto: Pablo Guidali

foto: Pablo Guidali

In celebration of my uterus
Anne Sexton
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Manuel Liñán dans, choreografie, artistieke leiding Lucia Álvarez ‘La Piñona’, José Maldonado dans, choreografie ‘El Torombo’
palmas, ritme Miguel Ortega, David Carpio zang Francisco Vinuesa, Pino Losada gitaar Miguel ‘El Cheyenne’ percussie

foto: Marcos G. Punto

De rollen worden omgedraaid in Reversible, de voorstelling waarmee danser en choreograaf Manuel Liñán
zijn debuut in Nederland maakt. Dansend in een bata
de cola, de traditionele jurk met lange sleep, en met
mantón, de grote omslagdoek, neemt hij de man-vrouw
verhoudingen in de flamenco virtuoos op de schop.
Liñán ‘bestiert’ de bata alsof het deel van hemzelf is.
Hij laat de vrouw in hem dansen, ongeremd en zonder
complexen.
Met de talentvolle jonge dansers José Maldonado
en ‘La Piñona’ onderzoekt hij in zinderende duetten
het spanningsveld tussen de flamencotraditie en het
hedendaagse in een serie choreografieën, die als motto
een citaat van Nietzsche dragen: ‘de rijpheid van de
man, dat is: de ernst te hebben teruggevonden die men
als kind had bij het spel.’ In Reversible maakt Manuel
Liñán een ‘emotionele reis die de eerste herinneringen,
instincten en impulsen oproept’. Met Liñán en Maldonado is een nieuwe generatie mannelijke dansmakers
vertegenwoordigd op het festival.

Roles are reversed in the performance Reversible, with
which dancer and choreographer Manuel Liñán makes
his début in the Netherlands. Dancing in a bata de cola,
the traditional dress with a long train, and a mantón, the
broad shawl, he challenges traditional gender roles in
flamenco. Liñán ‘rules’ the bata as if it is part of himself. He lets the woman inside him dance, uninhibited
and without complexes.
With the talented young dancers José Maldonado and
‘La Piñona’ he investigates in a series of shimmering
duets the field of tension between traditional and contemporary flamenco in a series of choreographies that
revolve around Nietzsche’s quote ‘Man's maturity: to
have regained the seriousness that he had as a child at
play’. In Reversible, Manuel Liñán makes an ‘emotional
journey that evokes the first memories, instincts and
impulses’. Liñán and Maldonado represent a new generation of male dancers at the festival.

‘A man’s maturity,
that is to have rediscovered
the seriousness he possessed
as a child at play’.
Friedrich Nietzsche

Isabel Bayón
Dju-Dju
Nederlandse première

21 jan 20u00 | Den Haag | Zuiderstrandtheater
Inleiding 19u00 | Susanne Zellinger:
Dju Dju About nightmares and other desasters.
Contemporary flamenco made in Seville
Na afloop | Meet the Artists o.l.v. Susanne Zellinger

nieuwe
dans
makers
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Isabel Bayón dans en concept Israel Galván artistieke leiding en choreografie Alicia Márquez, Nieves Casablanca dans
Jesús Torres gitaar Niño de Elche, Francisco Contreras zang Alejandro Rojas Marcos orgel en klavichord
Pedro G. Romero ‘apparaat’

Een samenwerking tussen de avant-garde choreograaf
en danser Israel Galván en danseres Isabel Bayón is er
een om reikhalzend naar uit te zien. Bayón en Galván
zijn generatiegenoten en kennen elkaar sinds ze als
piepjonge talenten de eerste roffels op het flamencoplankier maakten. In Dju-Dju levert Isabel Bayón zich
onder leiding van Israel Galván uit ‘aan haar demonen
en angsten en het bijgeloof dat heerst in de wereld van
de flamenco,’ aldus beide dansmakers. ‘Met Dju-Dju
verander ik haar mindset,’ zegt de Nijinski van de flamenco, die als geen ander rebelleerde tegen de starre
canons van de puristen. Een bevrijding noemt Bayón het
werken met Galván. De gelauwerde danseres met haar
uiterst sierlijke, klassieke stijl, kenmerkend voor de
Sevillaanse flamencoschool, verbaasde publiek en pers
al met haar gewaagde interpretatie van Leni Riefenstahl in Galváns Lo Real/The Real (Flamenco Biënnale
2013). Maar in Dju Dju vindt ze zich zelf opnieuw uit. Met
de twee jongere danseressen Alicia Márquez en Nieves
Casablanca zet Bayón in deze ‘Galvaneske excercitie’
een opmerkelijke stap in haar carrière.

A collaboration between avant-garde choreographer
and dancer Israel Galván and dancer Isabel Bayón is
something to eagerly look forward to. Bayón and Galván
are contemporaries and have known one another since
their first stamps on the flamenco boards as talented
youngsters. In Dju-Dju, led by Israel Galván, Isabel Bayón
surrenders herself to ‘her demons and fears, and the
superstition that dominates the flamenco world’, in the
words of the two dance makers. ‘In Dju-Dju I change her
mindset’, says the Nijinsky of flamenco, who rebelled
against the strict canons of the purists like no one else.
Bayón says that working with Galván has been wonderfully liberating. She has already astounded audiences
and press alike with her daring interpretation of Leni
Riefenstahl in Galván’s ‘Lo Real’ (Dutch Flamenco Biennial 2013). But in Dju-Dju she truly reinvents herself.
Isabel Bayón is regarded as the most important representative of the classical Sevillian school, characterised
by its elegant hand, shoulder and hip movements.
Alongside the two younger dancers Alicia Márquez and
Nieves Casablanca, she is taking a remarkable step in
her career in this typical “Galvanesque exercise”.

foto: Archivo Bienal de Sevilla

Nederlandse première

15 jan | 20u15 | Rotterdam
Rotterdamse Schouwburg
Inleiding 19u15 | Fernando Parra:
Manuel Liñán: de genealogy van een opstand
Na afloop | Meet the Artists o.l.v. Fernando Parra

foto: Alejandro Espadero

Manuel Liñán
Reversible

20 jan | 20u15
Den Haag | De Nieuwe Kerk
22 jan | 15u00
Utrecht | TivoliVredenburg
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Enrike Solinís gitaar, lavta, artistieke leiding en arrangementen María José Pérez flamencozang
Miren Zeberio barokviool Vicente Parrilla fluiten Elies Hernandis schuiftrombone Pablo Martin Caminero contrabas
Ziya Tabassian, Nasrine Rahmani percussie

foto: Noah Shaye

El Amor Brujo (Liefde, de Magiër) is een eigenzinnig en
creatief eerbetoon van de de Baskische gitaarvirtuoos
en luitist Enrike Solinís aan het gelijknamige werk dat
Manuel de Falla in 1914 schreef op verzoek van flamencodanseres Pastora Imperio. Zoals De Falla zich liet
inspireren door de Andalusische volksmuziek om een
nieuw werk te creëren, zo zet Solinís deze en andere
‘Spaanse ‘klassiekers vrij naar eigen hand en naar deze
tijd in zijn nieuwste project El Amor Brujo, Essences of
the Music of Manuel de Falla. Het gelijknamige album
werd uitgegeven door prestigieuze AliaVox label van
Jordi Savall, bij wiens ensemble Hesperion XXI Solinís
regelmatig te horen is. Met de jonge flamencozangeres
María José Pérez en zijn Euskal Barrokensemble, bekend om hun verfrissende en dynamische vertolkingen
van het Spaanse barokrepetroire, laat Solinís horen
hoe oude en klassieke muziek in de 21ste eeuw naast
elkaar swingen als flamenco.

El Amor Brujo (Love, the Magician) is an individual and
creative tribute to the Basque guitar virtuoso and lutist
Enrike Solinís to the name of the same name that
Manuel de Falla wrote in 1914 at the request of
flamenco dancer Pastora Imperio. As De Falla took
inspiration from the Andalusian folk music in order to
create a new work, Solinís creates his own updated
version of these and other 'Spanish classics' in his
latest project El Amor Brujo, Essences of the Music
of Manuel de Falla. The album of the same name
was released by the prestigious AliaVox label of Jordi
Savall, with whose ensemble Hesperion XXI Solinís can
regularly be heard. With young flamenco singer María
José Pérez and his Euskal Barrok ensemble, known
for their refreshing and dynamic interpretations of the
Spanish baroque repertoire, Solinís allows us to hear
how old and classical music in the 21st century can
swing side by side as flamenco.

The image of the popular music that comes
to my mind is that of a river that dissects all
eras and presents itself as an inexhaustible
and rich source of musical inspiration'.
Enrique Solinís

Rocío Márquez
El Niño

26 jan | 20u30 | Amsterdam | Bimhuis
Inleiding 19u15 | Faustino Núñez:
The making-of El Niño, de erfenis
van Pepe Marchena

artist in
residence

nieuwe
generatie
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Rocío Márquez zang Miguel Ángel Cortés flamencogitaar Los Mellis tweede stem, palmas
Antonio Montiel slagwerk Raúl Cantizano elektrische gitaar Niño de Elche koor en improvisaties

De jonge flamencozangeres Rocío Márquez (Huelva,
1986) wordt door pers en publiek geroemd om haar
fijnzinnige vertolkingen van het klassieke flamencorepertoire. Met haar melodieuze en heldere stem zingt
ze echter met evenveel plezier dwars door alle genres
heen en haalt ze de flamenco, zoals ze zelf zegt, graag
‘uit het museum’. Haar tweede soloalbum El Niño (2014)
is een gedurfd eerbetoon aan zanger Pepe Marchena,
nu een klassieker, in zijn tijd een revolutionair. De oude
zang nestelt zich comfortabel in een nieuwe wereld
met rock, electro en impro’s van de ‘anarchistische’
flamenco singersongwriter zanger Niño de Elche. Het
resultaat: spannende 21e eeuwse flamencovertolkingen
met een enorme gelaagdheid. Márquez is een zangeres
die gravend in de traditie haar weg zoekt en laat horen
dat classicisme en avantgarde elkaar insluiten. Met
artiesten als Roció Márquez gaat de flamenco een
gouden toekomst in.

foto: Curro Cassillas

Enrike Solinís & Euskal
Barrokensemble
El Amor Brujo

The young flamenco singer Rocío Márquez (Huelva,
1986) has been praised by the press and audiences for
her sensitive interpretations of the classical flamenco
repertoire. However, she is equally happy to use her
melodious and clear voice to cut through the genres
and draw flamenco, as she puts it, ‘out of the museum’.
Her second solo album El Niño (2014) is a provocative
tribute to singer Pepe Marchena, who is now a classic,
but was a revolutionary in his day. The old songs sit
comfortably in the new world of rock, electronic music
and improvisations of the ‘anarchic’ flamenco singer
and songwriter Niño de Elche. From this emerge
exciting 21st-century flamenco interpretations of
marvellous depth. Márquez is a singer who carves
out her direction digging through tradition and who
shows that classicism and avant-garde are complementary. With artists like Roció Márquez flamenco
has a golden future.

David Lagos
Made in Jerez
special guest Mercedez Ruíz

26 jan | 20u00 | Utrecht | Stadsschouwburg Utrecht
Inleiding 19u00 | Susanne Zellinger:
Flamenco Made in Jerez, an example of coexistence
between tradition and modern
Na afloop | Meet the Artists o.l.v. Susanne Zellinger
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David Lagos, Melchora Ortega, Javi Peña zang Mercedes Ruíz, El Zorri, Diego de la Margara dans
Alfredo Lagos, Santiago Lara gitaar Perico Navarro percussie

In Made in Jerez, singer David Lagos and dancer
Mercedez Ruíz present the infectious ‘soniquete’
(swing) of Jerez de la Frontera. Along with dancers
Diego de la Margara and El Zorri, the old folk art as
celebrated on a patio or in the taverna will be brought
to life in Stadsschouwburg Utrecht.

David Lagos is een van de meest authentieke zangers
van zijn generatie. In deze voorstelling omringt hij zich
met het beste wat Jerez te bieden heeft aan dans, gitaar
en zang. De wervelende en gracieuze dans van bailaora
Mercedez Ruiz en de spontane, volkse stijl van ‘veteraan’ Diego de la Margara vullen elkaar prachtig aan op
muziek van Alfredo Lagos en Santiago Lara, twee topgitaristen van dit moment. Een nieuwe lichting flamencoartiesten laat de traditie voortbloeien in een swingend
eerbetoon aan het stadje Jerez de la Frontera, een van
de oude kweekvijvers van de flamenco.

David Lagos is one of the most authentic singers of his
generation. In this performance, he surrounds himself
with the best that the town of Jerez has to offer in the
way of dance, guitar and singing. The dazzling and
elegant movements of bailaora Mercedez Ruíz and
the spontaneous popular style of ‘veteran’ Diego de la
Margara complement one another beautifully to the
music of Alfredo Lagos and Santiago Lara, two leading
guitarists of the present. A top ensemble consisting of a
new generation of flamenco artists in a swinging tribute
to Jerez de la Frontera, one of the old breeding grounds
of flamenco.

foto: Daniel M. Patinga

In Made in Jerez toont zanger David Lagos met danseres
Mercedez Ruíz de aanstekelijke ‘soniquete’ (swing) van
Jerez de la Frontera. Met dansers Diego de la Margara
en El Zorri wordt de oude volkskunst, zoals die op een
patio of in de taveerne werd gevierd, in de Stadsschouwburg Utrecht tot leven gebracht.

Orquesta
Chekara
Flamenco
Andalusí

19 jan | 20u15 | Rotterdam | De Doelen | Inleiding 19u15
20 jan | 21u00 | Amsterdam | Podium Mozaïek | Inleiding 20u00
21 jan | 20u30 | Utrecht | RASA | Inleiding 19u30
22 jan | 15u00 | Antwerpen | Roma
Inleiding Saskia Törqnvist: De laatste zucht van de moor
en het Marokkaanse lied van verlangen

13
dialogen

Jalal Chekara zang, viool & muzikale leiding Jeromo Segura zang Tino van der Sman gitaar n.n.b. viool en koor
Mohamad Ahdaf luit Youssef Elmezgeldi kanut en koor Youssef Chair darbouka en koor Udo Demandt,
Ruven Ruppik* percussie María Ángeles Gabaldón dans * Udo Demandt wordt vervangen door Ruven Ruppik op 22 jan

Het Orquesta Chekara is vernoemd naar het klassieke Arabo-Andalus Ensemble van de grote meester
Abdessadeq Chekara (1933-1998) uit Tetuan. Deze
Marrokaanse zanger en violist populariseerde de klassieke Andalusische muziek, die haar oorsprong vond in
al-Andalus, het Moorse Spanje van de Middeleeuwen
tot de val van Granada in 1492. Zijn werk wordt voortgezet door zijn neef Jalal Chekara, die op hoog niveau
musiceert in een grensgebied tussen de flamenco en de
Marokkaanse muziek.
Op hun laatste album Tan cerca, Tan lejos (Zo Dichtbij,
Zo Ver) brengt het Chekara orkest Spanje en Marokko
muzikaal bij elkaar en en houden ze het arabo-andalusische muzikale erfgoed levend met een prachtige
synthese van de klassieke ‘múscia andaluza’ (andalusiyya) en flamenco.

The Orquesta Chekara is named after the classical
Arabic-Andalus Ensemble of maestro Abdessadeq
Chekara (1933-1998) from Tetuan. This Moroccan
singer and violinist popularised the classical Andalusian
music, which had its origin in al-Andalus, the Moorish
Spain of the Middle Ages that ended with the fall of
Granada in 1492. His work is continued by his nephew
Jalal Chekara, who plays music of the highest quality
on the intersection between flamenco and Moroccan
music. North Africa and Spain almost touch geographically, but after many centuries of cultural exchange
they have been drifting apart increasingly. The Chekara
orchestra brings together these two cultures in music.
On their latest album Tan cerca, Tan lejos (So Close, So
Distant) they forge a beautiful synthesis of the classical
‘múscia andaluza’ (andalusiyya) and flamenco, keeping
the Spanish-Moroccan musical heritage alive.

José Valencia
En Directo

special guest Antonio Canales

27 jan | 20u15 | Amsterdam | Muziekgebouw aan 't IJ
levende
Inleiding 19u15 | Carlos van Tongeren:
traditite
Wanneer is flamenco puur?
Na afloop | Meet the Artists o.l.v. Carlos van Tongeren
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Openbare Masterclass Flamencodans

15

José Valencia is ontegenzeggelijk een van de grootste
flamencozangers van deze tijd. Geboren en getogen in het traditionele zangbolwerk Lebrija dronk hij
rechtstreeks uit de bron van de grote meesters. Zijn
rauwe zigeunerzang treft recht in het hart. Zijn stem
heeft deze sonidos negros, betoverende duistere klanken die zich volgens dichter Federico García Lorca ‘in
raadselen hullen en die je moet zoeken in het slijk der
aarde.’ Daarom is hij de favoriete zanger van beroemde
dansers als Andrés Marín, Belén Maya en Joaquín Grilo
met wie hij op dit festival al vaker te horen was. Ook
sterdansers als Eva La Yerbabuena en Farruquito dragen hem op handen vanwege zijn bezielde vertolkingen.
Vanavond treedt hij voor het voetlicht als solozanger.
Vergezeld door twee gitaren en ritmisch stevig gedragen door een trio palmeros van de eerste orde met in
het centrum meesterklapper El Bobote. Maestro Antonio Canales, een icoon van de zigeunerdans komt op
verzoek van Valencia speciaal voor hém dansen en laat
de avond in een explosie van ritme eindigen. Traditie
puur en onversneden.

José Valencia is undeniably one of the greatest flamenco singers of our time. Born and bred in the traditional
southern Spanish stronghold of song Lebrija, he drank
directly from the source of the great masters of the
cante jondo. His rough and gruff gypsy voice rises up
through the body and strikes right in the heart. His voice
has this sonidos negros, magical darkest sounds that
poet Federico García Lorca said ‘cast enigmas that you
have to search for in the salt of the earth.’ This is why
he is the favourite singer of famous dancers like Andrés
Marín, Belén Maya and Joaquín Grilo, which whom he
has performed several times at the festival. Also dance
stars like Eva La Yerbabuena and Farruquito are great
fans of his inspired interpretations. Tonight he takes to
the stage as a solo singer accompanied by two guitars
and rhythmically supported by a trio of top palmeros
around master El Bobote. Maestro Antonio Canales, an
icon of the gypsy dance will dance specially for Valencia
at his request, and will let the evening end in an explosion of rhythm. Pure and unadulterated tradition.

foto: Prisca Briquet

José Valencia zang Juan Requena, Manuel Parilla gitaar Manuel Valencia, Juan Diego Valencia, El Bobote palmas (klappers)
Antonio Canales dans

Openbare Masterclass Flamencodans
Antonio Canales

foto: Prisca Briquet

25 jan | 20u00 | Amsterdam | OBA Theater

Na de succesvolle openbare masterclass van danser
Farruquito tijdens de vorige editie, is nu de volgende
levende flamencolegende aan de beurt: Maestro
Antonio Canales. In deze masterclass aan twee (semi-)
professionele dansers uit Nederland en België krijgt
het publiek een uniek kijkje in de flamencokeuken. En
kan het een van de zwaargewichten van de flamencodans van dichtbij aan het werk zien.
Antonio Gómez de los Reyes werd geboren in het hart
van de zigeunerwijk Triana, in een familie vol flamencoartiesten. Hij vierde triomfen op de grote wereldpodia
en op het witte doek. Het grote publiek kent hem van
zijn sterrol in Tony Gatliffs film Vengo. Canales stijl is
“ongekunsteld en gaat diep de (Sevillaanse) traditie in”.
In deze masterclass krijgen leerlingen én het publiek de
kans het geheim achter zijn indrukwekkende podiumaanwezigheid te ontdekken. Hoe geeft hij zijn leerlingen
zijn visie mee, welke details benadrukt hij?

After our successful master class with Farruquito in
the previous edition, it is now up to the next living
flamenco legend: Antonio Canales. During his master
class with two (semi-)professional dancers from the
Netherlands and Belgium, the audience will have a
unique opportunity to get a glimpse behind the scenes
and to experience one of flamenco’s heavyweights
from up close.
Antonio Gómez de los Reyes was born in the heart
of the gypsy neighbourhood Triana, into a family of
flamenco artists. He soon triumphed on important
stages all over the world, as well as the big screen. He
rose to international fame through his star role in Tony
Gatliff’s Vengo. The style of Canales is “genuine and
well-rooted in the (Sevillian) tradition”. Discover the
secrets behind his impressive stage presence. Which
aspects will he teach his students, which details are
most important?

21 jan | 20u30
Amsterdam | Bimhuis
Na afloop | Meet the Artist
o.l.v. Huib Wilkes ‘El Payo Humberto’
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22 jan | 14u00
Rotterdam | Grounds
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Pepe Habichuela gitaar Alfredo Lagos gitaar

Pepe Habichuela gitaar Kike Morente zang Bandolero percussie

In de gitaar van Pepe Habichuela ligt 60 jaar flamencogeschiedenis besloten. Ze omspant een leven vol flamenco,
vol glorieuze momenten aan de zijde van grote zangers
als Juanito Valderrama en Camarón de la Isla. En
natuurlijk de legendarische Enrique Morente, innovator
van het eerste uur, bewonderd door Leonard Cohen, en
met wie de gitarist uit Granada (1944) decennialang een
historisch duo vormde. Habichuela & Morente werden
wegbereiders van wat in de jaren zeventig de ‘nuevo flamenco’ ging heten. Pepe, de ‘toque granaíno’ in persoon,
reist in een uniek solorecital langs de belangrijkste
momenten uit zijn carrière, waar we de klassieke stijl
van de Habichuelas uit Granada kunnen ‘fijnproeven’. Na
de pauze laat hij de nieuwe generatie aan het woord met
Enrique ‘Kike’ Morente Jr. die het erfgoed van zijn vader
voortzet. De nauwe verwantschap tussen de Habichuelas
en de familie Morente zet zich tot in deze dagen voort.

Pepe Habichuela's guitar harbours 60 years of flamenco history. It spans a life full of flamenco, of glorious
moments at the side of great singers such as Juanito
Valderrama and Camarón de la Isla. And of course
the legendary Enrique Morente, the original innovator,
admired by Leonard Cohen, with whom the guitarist
from Granada formed a historic duo for many decades.
Habichuela & Morente became the trailblazers of what
came to be called ‘nuevo flamenco’ in the seventies.
Pepe, the ‘toque granaíno’ par excellence, travels along
the main stops in his career in a unique solo recital, in
which we can enjoy the classical style of the Habichuelas from Granada. After the break, he will let the new
generation have its say, with Enrique 'Kike' Morente
Jr, who continues his father's legacy. The close ties
between the Habichuelas and the Morente family
continues to the present day.

Concert i.s.m. Instituto Cervantes Utrecht

Concert in partnership with Instituto Cervantes Utrecht

foto: Xxxx

Pepe Habichuela
& Alfredo Lagos

Twee generaties flamencogitaar verenigd in een
exclusief recital. Pepe Habichuela geboren in 1944 in
Granada als José Antonio Carmona staat na het recente
verscheiden van broer Juan Habichuela aan het hoofd
van een oude zigeunergitaardynastie die de naam
draagt van hun grootvader ‘Habichuela el Viejo’ (Oude
Boon). Zijn ‘arte’ zet hij niet alleen in als begeleider,
maar ook buiten de flamenco. In 2001 maakte hij het
album Yerbagüena, met het Bollywood Strings Orkest
van violinist Chandru, een unieke versmelting van
flamencogitaar en Indiase snaarmuziek. Met jazz contrabassist Dave Holland toerde hij de wereld rond met
hun project Hands. Alfredo Lagos (Jerez de la Frontera,
1971) speelt composities van zijn eerste solo album
Punto de Fuga. Het album is de vrucht van de momenten
die hij de afgelopen 25 jaar met zijn gitaar doorbracht
naast vele grote artiesten als Enrique Morente, José
Mercé, Arcángel, Estrella Morente, Fernando Terremoto
en Rocío Márquez. Hij verzorgt, zoals hij het zelf zegt de
‘kamermuziek’ voor Israel Galván, in wiens producties
hij bijna allemaal te horen is. Alfredo Lagos is een van
de meest allround gitaristen van dit moment.

foto: Marta Vila Aguilà
foto: Marta Vila Águila

Pepe Habichuela
La guitarra
de Pepe
Habichuela

Two generations of flamenco guitar united in an exclusive recital. Pepe Habichuela born in 1944 in Granada
as José Antonio Carmona, is now, after the death of his
brother Juan Habichuela, the patriarch of the ancient
gypsy guitar dynasty which bears the name of their
grandfather ‘Habichuela el Viejo’ (Old Bean). He flaunts
his 'arte' not just as an accompanist, but also outside
flamenco. In 2001, he made the album Yerbagüena with
the Bollywood Strings Orkest of violinist Chandru, a
unique amalgamation of flamenco guitar and Indian
string music. And he toured the world with jazz double
bass player Dave Holland with the project Hands.
Alfredo Lagos (Jerez de la Frontera, 1971) plays
compositions from his first solo album Punto de Fuga.
The album is the fruit of the times he spent with his
guitar over the past 25 years at the side of many great
artists such as Enrique Morente, José Mercé, Arcángel,
Estrella Morente, Fernando Terremoto and Rocío
Márquez. As he himself puts it, he provides the
'chamber music' for Israel Galván, in almost all of
whose productions he can be heard. Alfredo Lagos is
one of the most allround guitarists of the present day.

Rafael Riqueni
In Concert

25 jan | 20:30 | Amsterdam | Bimhuis
Inleiding 19u15
27 jan | 20u30 | Utrecht | RASA
Inleiding 19u15
Faustino Núñez:
Rafael Riqueni, flamencocomponist
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Rafael Riqueni gitaar Joselito Acedo tweede gitaar

foto: Manuel Naranjo Martell

Toen Rafael Riqueni (Sevilla, 1962) in 2014 een grandioze rentree op het podium maakte na een lange periode
van afwezigheid, viel een ‘historisch olé’ hem ten deel.
Sevilla nam zijn hoed af. En de pers jubelde: “In zijn
handen leken de handen van alle wijzen van de gitaar
samen te zweren.” “De nieuwe god van de flamencogitaar neemt plaats op zijn troon.” “Riqueni is geen
gitarist, maar de gitaar zelf.”
Voor het eerst in Nederland, brengt hij zijn nu al klassiek geworden eigen flamencorepertoire van solea’s,
bulerías en tangos. En komt hij zijn nieuwste CD presenteren: Parque de María Luisa. Een lyrische wandeling
door het gelijknamige park in Sevilla waar alle kleuren
en geuren van de stad aan de Guadalquivir bij elkaar
komen. In deze jardin d’enfance laat Riqueni zijn creativiteit de vrije loop en in sublieme melodische mijmeringen laat hij horen waarom hij (ook voor gitaristen zelf)
de top aller levende gitaristen is.

Alfonso Aroca
Quintet
Orilla del Mundo

20 jan | 20u30 | Utrecht | TivoliVredenburg
21 jan | 20u30 | Rotterdam | LantarenVenster
Voorprogramma 20u00
Sara Cano | A Palo Seco Redux
22 jan | 20u30 | Amsterdam | Bimhuis
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Alfonso Aroca piano, arrangementen Matías López ‘El Mati' zang Juanfe Pérez basgitaar Javier Rabadán percussie
Abel Harana dans

When Rafael Riqueni (Sevilla, 1962) in 2014 made a
grand comeback to the stage after a long absence, he
was received with a historic ‘olé’. Seville donned its hat.
And the press raved: 'In his hands, the hands of all the
wise men of the guitar seemed to conspire.' 'The new
guitar god took his seat on his throne.' 'Riqueni is not a
guitarist, he is the guitar.'
On his début in the Netherlands, he will play his already
classical own flamenco repertoire of soleas, bulerías
and tangos. And he will present his new CD Parque
de María Luisa: a lyrical walk through the park of the
same name in Seville where the colours and smells
of the city on the Guadalquivir come together. In this
jardin d’enfance Riqueni gives his creativity free rein,
and in sublime melodic ruminations he shows why
he is considered the best of all living guitarists, also
among guitarists themselves.

Sinds hij deze zomer de prijs voor beste flamencoinstrumentalist in Spanje won, schiet de ster van
Alfonso Aroca omhoog. In de voetsporen van David
Peña Dorantes en Diego Amador (beiden eerder te zien
geweest op ons festival) vertaalt de pianist uit Córdoba
de flamencogitaar swingend naar het klavier. Hij omringt
zich met een groep jonge, eersteklas musici die met hem
de flamencotraditie naar nieuwe hoogten stuwt. Met als
energiek middelpunt danser Abel Harana die met zijn
voeten vlijmscherpe ritmische accenten plaatst in de
prachtige harmonieën en melodieën van Aroca. Orilla del
Mundo (Oever van de Wereld) heet zijn debuutalbum dat
hij op het festival komt presenteren. Vanuit de havens
van Cádiz waaiert Aroca met zijn groep uit naar Afrika,
Amerika en de Oriënt en keert vol muziek terug naar ‘zijn
oever’ in Andalusië. Met Alfonso Aroca krijgt de flamencopiano een fris, nieuw élan en een stevige jazz touch.

Since last summer, when he won the award for the best
flamenco instrumentalist in Spain, Alfonso Aroca's
star has been rising fast. In the footsteps of David Peña
Dorantes and Diego Amador both of whom have been at
our festival before, the pianist from Córdoba translates
the flamenco guitar to the keyboard. He surrounds
himself with a group of young, first-rate musicians who
help him to raise the flamenco tradition to new heights.
The energetic centre is dancer Abel Harana whose feet
add razor-sharp rhythmical accents to Aroca's beautiful
harmonies and melodies. Orilla del Mundo (Shore of the
World) is his début album which he will present at the
festival. From the port of Cádiz, Aroca and his group
fan out to Africa, America and the East, and then return
full of music to his 'home shores' in Andalusia. Alfonso
Aroca gives flamenco piano a new, fresh elan and a
solid jazz touch.

Luna Zegers
Entre Dos
Mundos

14 jan | 20u30 | Utrecht | RASA
double bill met Tino van der Sman
15 jan | 19u00 | Den Haag | Korzo
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Tino van der Sman
Curioso
Impertinente

14 jan | 21u45 | Utrecht | RASA
double bill met Luna Zegers Kwartet
15 jan | 15u00 | Rotterdam
Rotterdamse Schouwburg

neder
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Toen jazz-zangeres Luna Zegers ‘de Spaanse oerkreet’
ontdekte in de rauwe stem van de legendarische
Camarón de la Isla, wist ze wat haar te doen stond. Ze
reisde spoorslag af naar Sevilla en dompelde zich onder
in de flamenco, die haar de muzikale expressie bood
voor haar eigen zieleroerselen. In 2015 studeerde ze als
eerste buitenlander af in flamencozang aan het conservatorium van Barcelona.
Luna’s liefde voor flamenco is sterk verweven met haar
levensverhaal, dat is samengebald op haar debuutalbum Entre Dos Mundos (Tussen twee Werelden),
waarvoor ze zelf de teksten schreef en ook tekent voor
de composities en arrangementen. Luna bezingt dat
wat haar gemaakt heeft tot wat ze nu is, thema’s als
verdriet, verlies, hernieuwde levenslust, hoop en liefde,
diep persoonlijke verhalen gegoten in flamenco. Ze
beweegt zich daarbij als een vis in het water tussen
verschillende werelden, tussen Spanje en Nederland,
tussen jazz en flamenco.

De romantische reizigers die in de 19e eeuw Spanje en
haar cultuur ontdekten, noemden zichzelf curiosos impertinentes. De Nederlandse gitarist Tino van der Sman
trok 17 jaar geleden als zo’n brutale traveller naar
Sevilla en verwierf zich daar als een van de weinige
buitenlanders naam en faam als flamencogitarist. Tino
is een veelgevraagd begeleider en werkte met grote
artiesten als Israel Galván, Manolo Soler, José Valéncia,
Chicuelo en danseressen Pastora Galván, Leonor Leal,
Úrsula López, Cristina Hall. Op zijn gelijknamige cd
geeft hij een eerbetoon aan de flamenco van de stad
waar hij naar eigen zeggen ‘al minstens twee keer herboren is’. Gitarist en leermeester Gerardo Núñez prijst
de eigenheid en het talent waarmee deze Nederlandse
‘flamencovlerk’ zich een weg baande in de veeleisende
flamencoscene. Op deze biënnale laat hij zich horen als
solist, vergezeld door een Nederlands-Spaans kwartet
van de bovenste plank.

When jazz singer Luna Zegers discovered the 'Spanish
primeval scream' in the raw voice of the legendary
Camarón de la Isla, she knew what she had to do. She
immediately travelled to Seville and immersed herself
in flamenco, which offered her a musical expression for
her own innermost feelings. In 2015 she graduated in
flamenco singing from the Barcelona conservatoire as
the first foreigner ever to do so.
Luna's love of flamenco is strongly connected to her
own life story, which is collated on her début album
Entre dos Mundos (Between Two Worlds), for which she
wrote the lyrics herself, and also created the compositions and arrangements. Luna sings about what
has made her into who she now is, through themes of
grief, loss, renewed zest for life, hope and love - deeply
personal stories moulded into flamenco. She is equally
at home in many worlds - in Spain and the Netherlands,
in jazz and flamenco - and moves between them with
consummate ease.

foto: Felix Vázquez

Tino van der Sman gitaar Aram Kersbergen bas en double bass Jan van Duikeren trompet Vicente Gelo zang Cepillo percussie

foto: Mireia Rodríguez Marín

Luna Zegers zang, composities Eduardo Cortés flamencogitaar Israel Suarez “Piraña” percussie Marco Zenini contrabas

The romantic travellers who discovered Spain and its
culture in the 19th century referred to themselves as
curiosos impertinentes. Some 17 years ago, Dutch guitarist Tino van der Sman took to Seville as one of these
brazen travellers and acquired a name as a flamenco
guitarist as one of very few foreigners. Tino is much
in demand as an accompanist and has worked with
many great artists including Israel Galván, Manolo
Soler, José Valéncia and Chicuelo and dancers Pastora
Galván, Leonor Leal, Úrsula López and Cristina Hall.
On the cd of the same name he pays tribute to the
flamenco from the city where, as he puts it, 'he was
reborn at least twice already'. Guitarist and teacher
Gerardo Núñez praises the uniqueness and talent with
which this Dutch 'flamenco lout' cut out a niche for
himself in the highly demanding flamenco scene. At
this biennial he can be heard as a soloist, accompanied by a top Dutch-Spanish quartet.

feat. Ben van Gelder

20 jan | 21u00 | Utrecht | TivoliVredenburg
26 jan | 20u15 | Den Haag
De Nieuwe Regentes

neder
flamenco

22

Edsart Udo de Haes flamencogitaar en composities María Marín flamencozang, klassiek gitaar
Jamie Peet drums, improvisatie Ben van Gelder altsaxofoon Cristina Hall dans (alleen 26 jan)

foto: Arash Film Photography

Nieuwe Tijden, Tiempos Nuevos dienen zich in de ‘Nederflamenco’ aan met dit kwartet dat zich vrij beweegt
tussen jazz, klassiek en flamenco. Bekende melodieën
uit grote werken van Spaanse componisten als De
Falla en Joaquín Rodrigo klinken in de composities van
Edsart Udo de Haes en op de teksten van Maria Marín.
Ze worden begeleid door de improvisaties van twee
jazzmen van formaat, Jamie Peet, een van de meest gewilde drummers van dit moment en Ben van Gelder, die
door de Volkskrant als het grootste jonge jazztalent van
dit moment werd bestempeld. Twee klassieke gitaren,
twee flamenco’s en twee jazztalenten op één podium
verenigd door Edsart Udo de Haes, die ook in Spanje
goede naam maakt als flamencogitarist.

New Times, Tiempos Nuevos, are new arrivals in the
'NederFlamenco' with this quartet which moves freely
between jazz, classical and flamenco. Well-known
melodies from great works of Spanish composers such
as De Falla and Joaquín Rodrigo can be heard in the
compositions of Edsart Udo de Haes and lyrics by Maria
Marín. They are accompanied by improvisations of two
jazzmen of great stature, Jamie Peet, currently one of
the most in-demand drummers, and Ben van Gelder,
who was labelled the greatest young jazz talent of the
present day by the Volkskrant newspaper. Two classical
guitars, two flamencos and two jazz talents united on
the same stage by Edsart Udo de Haes, who is also
gaining fame in Spain as a flamenco guitarist.

Casa Ibérica
Fado Flamenco

18 jan | 20u30 | Rotterdam | De Doelen
22 jan | 16u00 | Amersfoort | De Lieve Vrouw
27 jan | 20u30 | Den Haag | De Nieuwe Regentes
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Erminia Fernández Córdoba & Magda Mendes zang Ward Veenstra, Arturo Ramón gitaar Udo Demandt percussie

Tip: Made in Rotterdam | Carte Blanche voor Codarts Master student, gitarist Matthieu Acosta
20 jan | 20u30 | Rotterdam | De Doelen
In de volksmuziek van zowel Spanje als Portugal is
goed te horen dat de twee landen buren zijn. Maar veel
kruisbestuivingen tussen de flamenco en de fado zijn er
niet geweest. Voor Casa Ibérica bundelen vijf muzikanten
hun krachten: een deel komt uit de Spaanse muziek, een
deel uit de Portugese, maar allemaal verleggen zij graag
hun muzikale grenzen. Udo Demandt, Arturo Ramón
en Erminia Fernández Córdoba kennen elkaar van
verschillende cross-overprojecten, zoals het succesvolle
Flamenco Amazigh dat tijdens de Flamenco Biënnale
2015 volle zalen trok. Brachten ze toen Andalusië en
Marokko samen op het podium, nu in Casa Ibérica
worden de Spaanse en Portugese muziek op een organische en vernieuwende manier met elkaar verweven.

foto: Rita Szili-Torok

Tiempos Nuevos

In the folk music of both Spain and Portugal it is easy
to hear that the countries are neighbours. Still, there
hasn't been much cross-pollination between flamenco
and fado. For Casa Ibérica five musicians will team up:
some from Spanish music, some from Portuguese, but
all of them eager to expand their musical boundaries.
Udo Demandt, Arturo Ramón and Erminia Fernández
Córdoba know each other from various cross-over projects, such as the successful Flamenco Amazigh that
drew in massive crowds at the 2015 Flamenco Biennial.
Then, they brought Andalusia and Morocco together
on the stage; this time in Casa Ibérica they will weave
Spanish and Portuguese music together in an organic
and innovative way.

La Compañía Parpadeo
Parpadeos

21 jan 20u30 | Amersfoort
De Lieve Vrouw

neder
flamenco
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The Dutch company La Compañía Parpadeo unites
homegrown top talent in an exciting flamenco crossover. Parpadeos (In the blink of an eye) is an encounter
between electronic music and traditional flamenco.
Between computer and live musicians. Between video
art, dance and poetry. This, the company's first project,
complemented for the occasion by singer Luna Zegers,
will look for new connections in flamenco based on
tradition, taking as its guide the poetry of the young
Spanish poet Lillian Pallares, who takes us past both
the earthly and the undefinable, and who is supported
by dreamlike worlds created by video artist Charles
Olsen and the minimalist music of composer Pieter
Nooten.

Slotfeest
Flamen>GO!
& Afterparty
Het Flamen>Go! programma wordt op zondag 29 januari 2017 feestelijk
afgesloten om 16u00 met een bruisende slotfeest in het Bimhuis, Amsterdam.
Met optredens van Nederlandse amateurs en professionals: flamenco- en
Indiase dans in Rebels’ Cross met o.a. danseres Sara Cano in choreografie van
Kalpana Raghuraman, Compañía Parpadeo en een presentatie van de workshop
Laboratorio de Creación door Leonor Leal. Later op de avond is er in hetzelfde
Bimhuis een flamencojamsessie met de top van de Nederflamenco,
die open is voor iedereen, met tapas en juergas!

foto: Annemiek Rooijmans

foto: Peter Buitelaar

The Flamen>GO! programme wil have its closing event Sunday January 29
at 4.00pm with a big closing party in Bimhuis. With performances by Dutch
amateurs and professionals: flamenco and Indian dance in Rebels’ Cross,
with dancer Sara Cano in a choreography by Kampana Raghuraman, Compañía
Parpadeo and a presentation of the workshop Laboratorio de Creación by
Leonor Leal. Later that night there will be a flamenco jam session in
the Bimhuis with the top performers of Dutch flamenco.
It’s open to everyone, with tapas and juergas!
.
29 jan | 16u00 | Amsterdam | Bimhuis
29 jan | 22u00 | Amsterdam | Muziekgebouw aan 't IJ
Flamenco Jam en DJ Onno Paloma

foto: Marcos G. Punto

Het Nederlandse gezelschap La Compañía Parpadeo
verenigt toptalent van eigen bodem in een spannende
flamenco cross-over. Parpadeos (In een Oogwenk) is een
ontmoeting tussen elektronische muziek en traditionele flamenco. Tussen computer en live muzikant.
Tussen videokunst, dans en poëzie. Dit eerste project
van het gezelschap, voor de gelegenheid aangevuld
met zangeres Luna Zegers, gaat vanuit de traditie op
zoek naar nieuwe verbindingen in de flamenco. Met als
leidraad de poëzie van de jonge Spaanse dichteres Lillian Pallares, die ons meevoert langs zowel het aardse
als het onbestemde en die wordt ondersteund door de
droomachtige werelden van videokunstenaar Charles
Olsen en de minimalistische muziek van componist
Pieter Nooten.

foto: Annemiek Rooijmans

Miryam La Lucha, Miguel Angel Muñoz, Harriët IJssel de Schepper la ‘Kika’dans Pieter Nooten Mac Book Pro/
midi-controller, composities Eloi Jord San cello Luna Zegers zang Vicente Santiago gitaar Lilian Pallares Campo poëzie
Charles Olsen visuals Miryam La Lucha & Pieter Nooten concept
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Programma Workshops & Masterclasses
Dans, zang, gitaar, cajón en ritme

Programma Workshops
& Masterclasses
El Torombo
Dans, zang, gitaar, cajón en ritme

docenten Leonor Leal, Manuel Liñan, Isabel Bayón, Antonio Canales, Rocío Márquez, Rafael Riqueni, Pepe Habichuela,
Alfredo Lagos, Eduardo Trassiera, José Manuel Ramos ‘El Oruco’, José Ángel Carmona, Torombo, Agustín Diassera

docenten Leonor Leal, Manuel Liñan, Isabel Bayón, Antonio Canales, Rocío Márquez, Rafael Riqueni, Pepe Habichuela,
Alfredo Lagos, Eduardo Trassiera,
Manuel
Ramos ‘El
Oruco’,
José Ángel Carmona,
Torombo, Agustín Diassera,
15 jan | José
15u00
| Rotterdam
| foyer
Rotterdamse
Schouwburg
Faustino Núñez
gratis toegankelijk

13 t/m 29 jan

openbare ritmeworkshop
public workshop flamenco rhythm

Het workshopprogramma van de Flamenco Biënnale
Nederland biedt amateurs en professionals in de flamenco de kans om hun kunsten en hun flamencoswing
– ¡soniquete! – verder te ontwikkelen onder leiding van
nationale en internationale artiesten. Ook bij deze zesde
editie geeft een bijzondere selectie artiesten van het
festival les op diverse locaties en op het Codarts
Conservatorium Rotterdam in de diverse disciplines:
dans, zang, gitaar, cajón en ritme op diverse niveaus.

The extensive programme of workshops and masterclasses of the Dutch Flamenco Biennial offers both
amateurs and professionals the opportunity to work on
their skills and their ‘flamencoswing – ¡soniquete! – with
national and international artists. In this sixth edition
an extraordinary selection of festival artists teach in
various locations and at the Codarts Conservatoire
workshops in several disciplines and at different levels:
dance, cante, guitar, cajón and rhythm.

locaties Solid Ground/Tolhuistuin Amsterdam, Lloyd Hotel Amsterdam, OBA Amsterdam, Korzo Den Hoog, De Nieuwe
Regentes Den Haag, SKVR Rotterdam, Kolder & Ko Groningen, Flamencostudio El Candil Eindhoven

Bekijk het volledige workshopprogramma op www.flamencobiennale.nl of haal de speciale workshopfolder
De charismatische
Torombo (Spaans voor ‘storm’) ademt flamenco
bij een van de deelnemende
locaties.
door al zijn poriën en het compás stroomt door zijn aderen. Onder de
bezielende leiding van deze palmero leer je flamencoritmes klappen,
een paar danspasjes zetten en krijg je het echte flamencogevoel te
pakken. 's Avonds kun je hem aan het werk zien in de voorstelling
Reversible van Manuel Liñán. zie p. 27

foto: Felix Vázquez

Bekijk het volledige workshopprogramma op www.flamencobiennale.nl of haal de speciale workshopfolder
bij een van de deelnemende locaties.

The charismatic Torombo (Spanish for ‘storm’) lives and breathes
flamenco and the compás runs in his blood. This fantastic
palmero (clapper) is of course the ideal teacher for
a swinging rhythm workshop.
And it’s free!

Openbare Masterclass
Leonor Leal
15 jan | 16u15 | Den Haag | Korzo

Flamenco
Biënnale Express

Openbare Ritme workshop
Leonor Leal
29 jan | 17u15 | Amsterdam
Muziekgebouw aan 't IJ

openingsavond 13 januari
Op het Rotterdamse Schouwburgplein en in de Doelen voorafgaande
aan de openingsvoorstelling wordt u verrast door een vrolijke horde
flamencodansers. Onder leiding van Rotterdamse flamencodocenten
verenigt een groep van beginnende en professionele aficionadas
zich voor deze swingende flamenco samenscholing
en zetten hun beste beentje voor.

Presentatie workshop
Laboratorio de creación
van Leonor Leal

foto: Annemiek Rooijmans

Flamen>Go! slotfeest
29 jan | 16u00 | Amsterdam | Bimhuis

foto: Felix Vázquez

13 t/m 29 jan

On the Rotterdam Schouwburgplein and in De Doelen prior to the
opening performance you will be surprised by a troupe of cheerful
flamenco dancers. Headed by the Rotterdam flamenco teachers
a group of beginning and professional aficionados will
come together for this swinging flamenco gathering,
and put their best foot forward!
.
i.s.m PEU Rotterdam
In collaboration with PEU Rotterdam
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Flamenco Biënnale Pop-Ups

Openbare ruimte en
Foyer theaters

Flamen>GO!

Try Me!

29

Entreehal
Muziekgebouw aan 't IJ

Interactieve Flamencoinstallatie
This edition of the Flamenco Biennial will show itself in
countless public locations: covered passages, train and
metro stations and theatre lobbies will be converted for
a short time into unexpected flamenco stages. Brief,
powerful guerrilla performances with special casts.
Dancers, pianists, percussionists, cellists and singers
will create surprising flamenco moments together with
the passers-by, using the acoustics and atmosphere of
the location. Check our website for locations and times.

m.m.v. Tatiana Koleva, Harriët IJssel de Schepper 'Kika', Jessica van Achten, Mathilde Brugman, Javier Romero, Dorinda
Deijs, Karin Eij, Annemarie van Drecht, Carmen Buitenhuis e.v.a.

De pop-ups worden mogelijk gemaakt door de draagbare flamencovloertjes speciaal voor de Flamenco
Biënnale ontworpen door de Hongaarse art director
Zsuzsa Megyesi. Bezoek ook haar interactieve installatie TRY ME! tijdens onze voorstellingen in Muziekgebouw aan ’t IJ en waag zelf een danspasje op een
van de vloertjes!
The pop-ups are made possible through the portable
flamenco floors designed especially for the Flamenco
Biennial by Hungarian art director Zsuzsa Megyesi.
Visit her interactive installation TRY ME! during our
performances in the Muziekgebouw aan ‘t IJ and try
a few dance steps on one of the floors!

foto: Zsu Zsa Megyesi

De Flamenco Biënnale laat zich deze editie op talloze
openbare locaties zien: overdekte passages, trein- en
metrostations en theaterfoyers worden in korte tijd
omgetoverd tot onverwachte flamencopodia. Korte,
krachtige guerrilla performances in bijzondere bezettingen. Dansers, pianisten, percussionisten, cellisten
en zangers creëren in samenspel met het langslopende
publiek, de akoestiek en sfeer van die specifieke plek
verrassende flamencomomenten. Houd onze website in
de gaten voor locaties en tijden.

Soleá Por Marimba
Tatiana Koleva & Harriët IJssel de Schepper ‘Kika’
29 jan | 15u45 -19u50 | Amsterdam | Muziekgebouw aan ’t IJ
Contemporary composer Florian Magnus Maier is
fascinated by flamenco. The soleá (the mother of the
cante jondo) which he wrote for marimba, specially
for Bulgarian percussionist Tatiana Koleva, tempts
Dutch Kika to explore her boundaries. She’ll set her
first flamenco steps in the Muziekgebouw aan ‘t IJ
to the percussive sounds of the marimba!

foto: Marjon Broeks

foto: Hans Groen

foto: Annemiek Rooymans

De hedendaagse componist Florian Magnus Maier
heeft een fascinatie voor flamenco. De soleá (de moeder van de cante jondo) die hij voor marimba schreef,
en speciaal voor de Bulgaarse slagwerker Tatiana
Koleva, verleidt de Nederlandse Kika tot het verkennen
van haar grenzen. Voor het eerst zet ze in Muziekgebouw aan ’t IJ flamencostappen op de percussieve
geluiden van de marimba!

Lucija Stojevic
La Chana
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15 jan | 14u00 | Utrecht | Korzo
21 jan | 14u15 | Amersfoort | De Lieve Vrouw
21 jan | 17u00 | Rotterdam | LantarenVenster
22 jan | 12u00 | Amersfoort | De Lieve Vrouw
22 jan | 15u00 | Amsterdam | Kriterion
Na afloop | Q & A met regisseur Lucija Stojevic m.u.v. Korzo

Lucija Stojevic, Spanje / IJsland / VS, 2016 | engl subs
i.s.m Cinedans
In deze documentaire duiken we in het roerige leven
van danseres Antonia Santiago Amador, La Chana die
furore maakte in de jaren '60 en 70. Net voor haar grote
doorbraak in Hollywood verdween ze echter opeens uit
de schijnwerpers op het hoogtepunt van haar carrière.
De film volgt haar leven vanaf het drama dat zich achter
de schermen afspeelde, tot aan haar comeback op het
podium, na een pauze van dertig jaar.

In this documentary we delve into the turbulent life
of dancer Antonia Santiago Amador, La Chana, who
caused a furore in the sixties and seventies. Just when
she was about to become a movie star in Hollywood,
she suddenly disappeared at the height of her fame.
The film follows her life from the drama that played
out behind the scenes until her comeback on the stage
after a 30-year break.

La Chana, winnaar Publieksprijs IDFA 2016

La Chana, winner of the IDFA 2016 audience award

Films & documentaires

Félix Vázquez
Colección de Retratos
korte dansfilms | Spanje 2012 | 45 min

Fotograaf, documentairemaker en geluidstechnicus
Félix Vázquez (1977) maakt sinds 2012 een serie videodansportretten van hedendaagse flamencodansers/
-choreografen variërend van 30 seconden tot 6 minuten.
Veelal opgenomen in ruimtes die deel uitmaken van
de dagelijkse danspraktijk, als repetitielokalen, hotels,
luchthavens, stations, tonen deze korte films jonge
dansmakers in vervreemdende situaties aan het werk.
De collectie telt nu 16 portretten met een totale duur
van 60 minuten, waaronder een van onze festivalcreatie
2015 Bagatelles met danseres Ana Morales en geluidskunstenaar Enrique Tomás. Ook tijdens deze editie zal
Vázquez in situ korte verrassende dansfilmpjes maken
met medewerking van de aanwezige artiesten.
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14 - 15 jan | doorlopend | Rotterdam
Rotterdamse Schouwburg mediawand
27 - 29 jan | doorlopend | Amsterdam
Muziekgebouw aan ’t IJ - hal

Since 2012, photographer, documentary maker and
sound technician Félix Vázquez (1977) has made a series
of video dance portraits of contemporary flamenco
dancers/choreographers, varying in length from 30 seconds to 6 minutes. Often filmed in spaces that are part
of the everyday dance practice, like rehearsal rooms,
hotels, airports and train stations, these short films
show young dancers and creators at work in unsettling
situations. The collection now comprises 16 portraits
with a total length of the 60 minutes, the special festival
creation Bagatelles with dancer Ana Morales and sound
artist Enrique Tomás. During this edition, too, Vázquez
will make short surprising dance films in situ, in collaboration with the artists that are present.

met Rocío Molina, Leonor Leal, Cristina Hall, Niño de Elche, Ana Morales, Eduardo Guerrero, Úrsula López,
Tamara López, Mariano Bernal, Cristian Lozano, Andrés Marín, Manuel Cañadas en Juan Carlos Lérida

foto's: Felix Vázquez

Films & documentaires
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Films & documentaires

Javier Vila
Escuela de Flamencos /
Fundación Cristina Heeren

19 jan | 18u30
Utrecht | Instituto Cervantes
& concert Alejandro Apricio
28 jan | 16u00
Amsterdam | Muziekgebouw aan ’t IJ

Documentaire | Spanje 2016 | 60 min | engl subs |
Zangeres Rocío Márquez vond er haar artistieke vrijheid, het leven van zanger Jeromo Segura veranderde
er voorgoed. De Koreaanse Na Em ontdekte er haar
levensdoel en Aniela Mikucka uit Polen won er haar
vertrouwen terug. Jonge pupillen van over de hele
wereld trekken naar Sevilla om hun droom na te jagen:
flamencoartiest worden. In de twintig jaar na zijn
oprichting heeft het baanbrekende opleidingsinstituut
Fundación Cristina Heeren een complete generatie
professionele artiesten gevormd. Beladen met prijzen
en internationale erkenning streeft Cristina Heeren
ernaar om deze kunst tot ver buiten de grenzen van
Spanje te brengen.

Singer Rocío Márquez found her artistic freedom
there, and singer Jeromo Segura’s life changed for
good, Korean Na Em discovered the purpose of her
life there and Aniela Mikucka from Poland refound
her self-confidence. Young students from all over the
world go to Seville to chase their dream of becoming
a flamenco artist. In the twenty years since its foundation, the trailblazing training institute Fundación
Cristina Heeren has moulded an entire generation of
professional artists. Loaded with awards and international recognition, Cristina Heeren strives to spread
the art beyond the borders of Spain.

met Calixto Sánchez, Milagros Menjíbar, Naranjito de Triana, José de la Tomasa, Cristina Heeren, Fernando Iwasaki,
Rocío Márquez, Jeromo Segura, Javier Barón, Luisa Palicio, El Choro, Lucía la Piñona, María José Lama, Eduardo
Rebollar, Paco Cortés, Argentina, Manuel Lombo, Laura Vital, María José Pérez, Jesús Corbacho, Manuel de la Luz,
Pedro Barragán, Pepa Sánchez, Carmen Young, Na Em, Aniela Mikucka, Hiroyoshi Suzuki, Sebastián Sánchez

© Félix Vázquez
© Félix Vázquez

FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN DE ARTE FLAMENCO
training the flamenco stars of the future since 1996
FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN DE ARTE FLAMENCO
training the flamenco stars of the future since 1996

The Best thanks
to its birthplace.
Slowly aged by the sea breeze.

NEW SCHOOL BUILDING IN TRIANA [SEVILLE] Opening January 2017
NEWSINGING
SCHOOL BUILDING IN ITRIANA
[SEVILLE] Opening
January 2017
DANCE
I GUITAR

Annual course Summer intensive Workshops
SINGING I DANCE I GUITAR
online booking www.flamencoheeren.com follow us!
Annual course Summer intensive Workshops
online booking

www.flamencoheeren.com

follow us!

Flamen>GO!

Compañía
Flamenchica Mundi
De Olé Olé Koffer 4+
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flamenco
4kids

7 t/m
12 jaar

flamenco
4kids
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15 jan | 13u00 | Rotterdam | Grounds
22 jan | 12u00 | Amersfoort | De Lieve Vrouw
25 jan | 14u30 | Den Haag | De Nieuwe Regentes
29 jan | 15u00 | Utrecht | RASA

Teresa Jaldón dans, spel, concept Mascha Meijman dans, spel Erminia Fernández Córdoba flamencozang, spel
Arturo Ramón gitaar en composities Juri Kuefner percussie Mark Boode regie

De Olé Olé Koffer is het verhaal van een vrolijke Spaanse
hippie die de wereld afreist met een oude magische koffer vol flamencoverhalen. Wie de koffer opent, wordt betoverd door de muziek en kan niet anders dan dansen.

The Olé Olé Suitcase is the story of a Spanish hippie who
travels the world with an old magical suitcase full of
flamenco stories. Anyone who opens the suitcase, will
be enchanted by the music, and just have to dance.

De wind blaast lichte gitaarklanken voor haar uit. De
danseres loopt op blote voeten want haar dansschoenen mogen niet vies worden van het stof. In haar koffer
zit haar leven. Muziek, een percussietrommeltje, een
Spaanse waaier, glimmende dansschoenen. En een pop
die tot leven komt als je maar hard genoeg Olé Olé roept.
Vier professionele flamencoartiesten voeren kinderen
mee in de bruisende wereld van flamenco. Natuurlijk
mogen ze meedansen. En heel hard Olé Olé roepen.

Light guitar music blows in on the wind. The dancer is
barefoot, because her dancing shoes must not get dirty.
In her suitcase is her life. Music, a percussion drum, a
Spanish fan, shiny dancing shoes. And a doll that comes
to life if you yell Olé Olé loudly enough. Four professional flamenco artists take the children with them
into the dazzling world of flamenco. Of course they can
dance along. And yell Olé Olé as loudly as they can.
The Olé Olé Suitcase is a flamenco performance for
children between the ages of 4 and 7. Afterwards, there
is a short workshop dancing and singing for children.

foto: Erik van Gurp

De Olé Olé Koffer is een flamencovoorstelling voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar. Na afloop is er een korte
kinderworkshop dans en zang.

¡Maak Muziek!

foto: The Giltribe

Kinderworkshop in Muziekgebouw aan ’t IJ
Voor jonge flamencofans in de dop organiseren we
i.s.m. Het Muziekgebouw een spannende kinderworkshop in het kader van 'Maak Muziek!'. Workshops waar
de jeugdige deelnemers het plezier van muziek maken
beleven. Met een spiksplinternieuwe collectie onverwachte, gekke instrumenten, maak je je eigen flamencomuziekstuk. En de instrumenten, waarvan sommige
elektronisch zijn, klinken allemaal anders. Kom het
uitproberen! Noten lezen of ervaring met een muziekinstrument is niet belangrijk. Iedereen kan meedoen!

29 jan | 15u00 -16u30
Amsterdam | Muziekgebouw aan’t IJ

For budding flamenco fans we organise in collaboration
with the Muziekgebouw an exciting workshop for children in the context of 'Make Music!'. In this workshop
young fans can experience the enjoyment of making
music. With a brand new collection of unexpected,
strange instruments you can make your own flamenco
music. And the instruments - some are electronic - all
sound different. Come and try them out! You don't have
to be able to read music or play an instrument. Everyone can join in!

Flamen>GO!
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Kaartverkoop en informatie

Informatie kaartverkoop en locatie
www.flamencobiennale.nl
De kaartverkoop van de Flamenco Biënnale Nederland verloopt via de deelnemende zalen. Het complete
festivalprogramma vindt u op www.flamencobiennale.nl. Bij elke voorstelling of concert staat een link voor
tickets die naar het betreffende theater leidt. Tickets kunt u vervolgens online bestellen, of bel met een
van de kassa’s. Hieronder een overzicht met de contactgegevens:

Flamenco Proeven
A Taste of Flamenco
14 jan | 18u30 - 19u45 | Rotterdam | Rotterdamse Schouwburg
15 jan | 17u30 - 18u45 | Den Haag | Korzo
22 jan | 19u00 - 20u30 | Amsterdam | Podium Mozaïek
24 jan | 18u00 - 19u30 | Amsterdam | Lloyd Hotel
Zin in een swingende flamencomaaltijd? Flamenco Proeven is een spannend concept
waarin we je uitnodigen voor een bijzondere flamencodis, een kijkje in de Andalusische
én de flamencokeuken. Onder het genot van een drankje en een hapje leer je onder
leiding van Antje Herber, Mascha Meijman en hun Spaanse special guests de
basisingrediënten van de flamenco: palmas (klappen), jaleos (aanvuren), nudillos
(ritmes roffelen op de tafel) en natuurlijk een beetje cante (zang).
Zo ‘proef’ je flamenco als in Andalusië.
Are you in the mood for a swinging flamenco dinner? Tasting Flamenco is
an exciting concept in which we invite you for a special flamenco meal for
a taste of flamenco music and cuisine. While enjoying a drink and a bite
to eat, professional musicians will teach you the basic ingredients of
flamenco: (handclapping), jaleos (cheering), nudillos (drumming
rhythms on a table top) and of course a little cante (singing).
This is the way to ‘taste’ flamenco like
you would in Andalusia.

Ticket sales for the Dutch Flamenco Biennial are handled by the respective venues. The complete festival
programme is available on www.flamencobiennale.nl. For all performances and concerts, a ticket link is
provided that leads to the venue. You can order tickets online or call the box office.
AMSTERDAM
Muziekgebouw aan 't IJ
Piet Heinkade 1
1019 BR Amsterdam
www.muziekgebouw.nl
020 - 7882000
Bimhuis
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam
www.bimhuis.nl
020 - 7882188
Tolhuistuin
IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam
www.tht.nl
020 - 7604820
Podium Mozaïek
Bos en Lommerweg 191
1055 DT Amsterdam
www.podiummozaiek.nl
020 - 5800380
Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34
1019 BN Amsterdam
www.lloydhotel.com
020 - 5613636
OBA
Oosterdokskade 143
1011 DL Amsterdam
www.oba.nl
020 - 5230900
UTRECHT
Stadsschouwburg Utrecht
Lucasbolwerk 24
3512 EJ Utrecht
www.stadsschouwburgutrecht.nl
030 – 2302023

TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht
www.tivolivredenburg.nl
030 - 2314544
RASA
Pauwstraat 13-A
3512 TG Utrecht
www.rasa.nl
030 - 2316040
Instituto Cervantes
Domplein 3
3512 JC Utrecht
www.utrecht.cervantes.es
030 - 2428477 / 2334261
DEN HAAG
Zuiderstrandtheater
Houtrustweg 505
2583 WB Den Haag
www.zuiderstrandtheater.nl
070 - 8800333
Nieuwe Kerk
Spui 175
2511 BM Den Haag
www.ldt.nl/nieuwekerk
070 - 8800333
Korzo Theater
Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag
www.korzo.nl
070 - 3637540
De Nieuwe Regentes
Weimarstraat 63
2562 GR Den Haag
www.denieuweregentes.nl
070 - 2119988

Theater aan het Spui
Spui 187
2511 BN Den Haag
www.theateraanhetspui.nl
070 - 346 5272
ROTTERDAM
Rotterdamse Schouwburg
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam
www.rotterdamseschouwburg.nl
010 - 4118110
De Doelen
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam
www.dedoelen.nl
010 - 2171717
LantarenVenster
Otto Reuchlinweg 996
3072 MD Rotterdam
www.lantarenvenster.nl
010 - 2772277
Grounds
Pieter de Hoochweg 125
3024 BG Rotterdam
www.grounds.nu
010 - 2444 515
Codarts
Kruisplein 26
3012 CC Rotterdam
www.codarts.nl
010 - 2171100

EINDHOVEN
Muziekgebouw Frits Philips
Jan van Lieshoutstraat 3
5600 AX Eindhoven
www.muziekgebouweindhoven.nl
040 - 2442020
AMERSFOORT
Theater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13
3811 BP Amersfoort
www.lievevrouw.nl
033 - 4226555
MAASTRICHT
Theater aan het Vrijthof
Vrijthof 47
6211 LE Maastricht
www.theateraanhetvrijthof.nl
043 - 3505555
AINSI
Lage Kanaaldijk 112-113
6212 NA Maastricht
www.theateraanhetvrijthof.
nl/agenda/ainsi1
043 - 3505555
ANTWERPEN
De Roma
Turnhoutsebaan 329
2140 Borgerhout
www.deroma.be
+32 36001660

Volg ons op
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do 19 jan
vr 20 jan
za 21 jan
wo 18 janwo 18 jan
do 19 jando 19 jan
vr 20 jan vr 20 jan
za 21 jan za 21 jan
vr 13 jan vr 13 jan
za 14 jan za 14 jan
zo 15 jan zo 15 jan
18u30 - 21u00 
20u15 - 21u30
14u15 - 15u40 
El Amor
Brujo
Film: Escuela de Flamencos
La Chana
18u45 
18u45

18u30 - 19u45Film:
 18u30
- 19u4513u00
 - 14u05 13u00 - 14u0520u30 - 22u30 20u30
- 22u30
18u30 - 21u00  18u30
- 21u00
20u15
 - 21u30 20u15
21u30
14u15 - 15u40  14u15
- 15u40

zo 22
jan
di 24
jan
wo -25
jan
do 26
jan
Enrike Solinis
& Concert: Alejandro Apricio
15u45 - 16u15
Flamenco4Kids: Flamenco4Kids:
Fado Flamenco
Flamenco BiënnaleFlamenco
Express Biënnale
Flamenco
Express
Proeven Flamenco Proeven
Barrokensemble
Instituto Cervantes
& ARotterdamse
met Lucija Stojevic
De
Olé Olé Koffer De Olé Olé Koffer
Casa Ibérica
Kruisplein & Euskal
Kruisplein
RotterdamseQSchouwburg
Schouwburg
Kerk
De Lieve Vrouw Grounds
Grounds
De Doelen
Rotterdam De Nieuwe
Rotterdam
19u15 - 19u45
20u15 - 21u45
20u15 - 21u45
20u30
- 21u30
Inleiding: Saskia Törnqvist
17u00
- 18u20
 Violonchelo
14u00 - 15u20  14u00 - 15u20 
18u55 
18u55
Fantasía
para
  Fantasía para Violonchelo
20u15 - 21u30
MadeFlamenco
in Rotterdam
Chana
y Flamenco
Flamenco
Flamenco Biënnale
Express
Biënnale
Express Film:y La
Film: La Chana
Film: La Chana
Flamenco Andalusí Schouwburgplein
Diverse
artiesten Rocío Márquez,
18u30
- 19u00
Schouwburgplein
Korzo
Korzo
Kian
Rocío
Soltani,
Márquez,
Kian Soltani,
Orquesta Chekara Rotterdam De Doelen
Q & AEfrén
met
Lucija Stojevic
Rotterdam Efrén López, Leonor
Leal,López,
Leonor Leal,
De Doelen
Derya Türkan,LantarenVenster
Ella Derya
van Türkan,15u30
Ella van– 16u15 15u30 – 16u15
- 21u45
Poucke, Agustín
Diassera
20u15 - 21u4520u30
20u15
- 21u45Poucke, Agustín Diassera
Lezing:
Fernando Parra
Lezing: Fernando Parra
OrillaFantasía
del Mundo
19u00
- Philips
20u00  Korzo
Muziekgebouw
Frits
Muziekgebouw
Frits Philips Korzo
Fantasía para Violonchelo
para Violonchelo
Aroca Quintet
Interactieve lezing:
y Flamenco Alfonso
y Flamenco
TivoliVredenburg
Rocío Márquez,
Kian
Rocío
Soltani,
Márquez,
Kian Soltani,
20u30
- 22u30Zin Arrangement
20u30 - 22u3014u00 - 14u45  14u00 - 14u45 
Mascha
Meijman
Efrén López, Leonor
Efrén
Leal,López, Leonor
A Palo Leal,
Seco | Rebels'
A Palo
Cross
Seco | Rebels'
Cross
Openbare
ritmeworkshop:
Openbare ritmeworkshop:
- 22u30
De Lieve
Derya Türkan,20u30
Ella Derya
van
Türkan,Sara
Ella van
Cano | Kalpana
Sara Vrouw
Cano | Kalpana
El Torombo
El Torombo
A Palo
Seco | Rebels'
Cross
Poucke, Agustín
Diassera
Poucke,
Agustín
Diassera
Raghuraman
Raghuraman Rotterdamse Schouwburg
Rotterdamse Schouwburg
Cano
| Kalpana
- 19u30
De Doelen SaraDe
Doelen
22u15 - 22u2019u00
22u15
- 22u20
Raghuraman
Inleiding:
Zellinger
Meet the Artists
Meet Susanne
the Artists
15u00
- 16u15
15u00 - 16u15
- 22u45 Dj o.l.v.
20u00
- 21u30
o.l.v.
Annette Embrechts
Afterparty: Dj 22u30
OnnoAfterparty:
Paloma
OnnoAnnette
PalomaEmbrechts
CD Presentatie: CD Presentatie:
theDoelen
artist
Dju
RotterdamseDju
Schouwburg
Rotterdamse Curioso
Schouwburg
De Doelen MeetDe
Impertinente
Curioso Impertinente
o.l.v. Annette Embrechts
Compañia Flamenco
Tino van der SmanTino van der Sman
De Lieve Vrouw Double Bill Isabel
BayónBill Rotterdamse Schouwburg
Double
Rotterdamse Schouwburg
20u30-21u1521u30
20u30-21u15
20u00 - 20u30
MeetCD
thePresentatie:
artist
CD Presentatie:
15u00 - 17u00
15u00 - 17u00
Inleiding: Saskia Törnqvist
o.l.v.Entre
Susanne
Zellinger
Entre dos Mundos
dos Mundos
A Palo Seco | Rebels'
A Palo
Cross
Seco | Rebels' Cross
21u00 - 22u15
Luna Zegers Zuiderstrandtheater
Luna Zegers Sara Cano | Kalpana
Sara Cano | Kalpana
Flamenco Andalusí 21u45 - 23u00
21u45 - 23u00Raghuraman
Raghuraman
Orquesta Chekara CD Presentatie:
20u30
21u45
CD- Presentatie:
RASA
RASA
Podium Mozaïek Curioso Impertinente
La Guitarra
deImpertinente
Pepe Habichuela
Curioso
PepeTino
Habichuela
Kiki
Morente
Tino van der Sman
van der&Sman
17u30
- 18u45  17u30 - 18u45 
21u00 - 00u30
21u45
- 22u00
RASA
RASA
Flamenco Proeven Flamenco Proeven
Tiempos Nuevos
Meet the Artist
Korzo
Korzo
feat. Ben van Gelder
o.l.v. Huib Wilkes
TivoliVredenburg
Bimhuis
16u15 - 17u30  16u15 - 17u30 

Blokken
schema
Flamenco
Biënnale
Nederland
2017
Doorlopend tijdens
openingsweekend
Korte dansfilms:
Colección de retratos
Félix Vázquez
Rotterdamse Schouwburg

Openbare masterclass
Openbare
dans:masterclass dans:
19u30
Leonor Leal
Leonor Leal
Inleiding: Saskia Törnqvist
Korzo
Korzo
20u30 - 21u45
Flamenco Andalusí 19u00 - 20u15
19u00 - 20u15
Orquesta Chekara CD Presentatie: CD Presentatie:
RASA
Entre dos Mundos Entre dos Mundos

Doorlopend tijdens
slotweekend
Korte dansfilms:
Colección de retratos
Félix Vázquez
Muziekgebouw aan 't IJ

Luna Zegers
Luna Zegers
20.00-20u15
Korzo
Korzo
A Palo Seco Redux
Sara Cano
19u15 - 19u45
19u15 - 19u45
20u30 - 21u45
Inleiding: FernandoInleiding:
López Fernando López
Orilla del Mundo 20u15 - 21u35
20u15 - 21u35
Alfonso Aroca Quintet
Reversible
Reversible
LantarenVenster Manuel Liñán
Manuel Liñán
Nederlandse première
Nederlandse première
20u30 - 21u45
21u40 - 21u55
21u40 - 21u55
Parpadeos
Meet the artists Meet the artists
Compañia Parpadeo
o.l.v. Fernando López
o.l.v. Fernando López
De Lieve Vrouw Rotterdamse Schouwburg
Rotterdamse Schouwburg

Fado FlamencoFilm: Escuela de Flamencos
El Amor
Brujo
El Amor Brujo Film: La Chana
Film: Escuela de
Flamencos
Film: La Chana
Casa
Ibérica
Enrike
Enrike
&
Concert: Alejandro
&
Concert:
Apricio
Alejandro
Apricio
15u45 - 16u15
15u45
12u00
- 13u20
18u00
- 19u30
 Solinis
14u30 Solinis
- 15u35
19u00 -- 16u15
19u30
De
Doelen
& Euskal Barrokensemble
&
Euskal Barrokensemble
Instituto Cervantes
Instituto
Q & A met Lucija Stojevic
QInleiding:
& A met Susanne
Lucija Stojevic
Flamenco4Kids:
Zellinger
Film:
La Chana
FlamencoCervantes
Proeven
Kerk
De Lieve Vrouw De
Lieve
Vrouw
De Nieuwe
Olé Olé Koffer
20u00
- 21u30
13u30 - 14u00
Lloyd Hotel De Nieuwe Kerk De
19u15
- 19u45
19u15 - 19u45
De Nieuwe Regentes
Made in Jerez
Q & A met Lucija
Stojevic
20u30
- 21u30  20u30 - 21u3017u00
Inleiding: Saskia Törnqvist
Inleiding:
Saskia
Törnqvist
- 18u20 
 - 18u20  17u00
David Lagos,
De Lieve Vrouw
19u00 - 19u30
20u15 - 21u30
20u15
- 21u30
MadeEmbrechts
in RotterdamMade
Film: La Chana
Film:
La Chana
Mercedes
Ruiz e.v.a.
19u15in-Rotterdam
19u45
Inleiding:
Annette
Flamenco AndalusíFlamenco
Andalusí
Diverse artiesten Diverse
artiesten
18u30Nuñez
- 19u00
18u30
21u35 -- 19u00
21u50
Inleiding:
Faustino
12u00 - 13u05
20u00 - 21u20
Orquesta Chekara Orquesta
De
Doelen
Q & A met Lucija Stojevic
QMeet
& A met
Lucija Stojevic
the Artists
20u30
- 22u30
Flamenco4Kids:
Caída del Chekara
CieloDe Doelen
De Doelen
De
Doelen
LantarenVenster LantarenVenster
o.l.v. Susanne Zellinger
In Concert
De Olé Olé Koffer
Rocío
Molina
20u30
- 21u45
20u30
21u45
Stadsschouwburg Utrecht
Rafael-Riqueni
De Lieve Vrouw
Theater aan het
Vrijthof
Orilla del Mundo Orilla
del Mundo
19u00 - 20u00  19u00 - 20u00 
Bimhuis
Alfonso Aroca Quintet
Alfonso ArocaInteractieve
Quintet
lezing:Interactieve
lezing:
19u15 - 20u00
14u00 - 16u00
TivoliVredenburg TivoliVredenburg
ZinArrangement Zin
Arrangement
Inleiding:
Faustino Núñez
20u00 - 21u15
Recital: Alfredo Lagos &
Mascha Meijman
20u30 -Meijman
22u00
Pepe Habichuela
Openbare masterclass
dans: Mascha
20u30 - 22u30
20u30
- 22u30
De Lieve Vrouw De
Vrouw
CDLieve
presentatie:
Grounds
Antonio
Canales
A Palo Seco | Rebels'
AOBA
Palo
Cross
Seco | Rebels' Cross
El Niño
Theater
Sara Cano | Kalpana
Sara Cano | Kalpana
19u00 - 19u30
19u00
- 19u30
Rocío Márquez
15u00 - 16u20 
Raghuraman
Raghuraman Inleiding: SusanneInleiding:
ZellingerSusanne Zellinger
Bimhuis
Film: La Chana
22u30 - 22u45
22u30 - 22u4520u00 - 21u30
20u00 - 21u30
16u30 - 17u00
Meet the artist
Meet the artistDju Dju
Dju
Dju - 22u05
20u15
Q & A met Lucija Stojevic
o.l.v. Annette Embrechts
o.l.v. Annette Embrechts
Compañia Flamenco
Compañia
Flamenco
Tiempos Nuevos
Kriterion
De Lieve Vrouw De Lieve Vrouw
Isabel Bayón
Isabel
Bayón
feat. Ben
van Gelder
21u30
21u30
& Cristina Hall
15u00 - 16u15
20u00 - 20u30
20u00 - 20u30Meet the artist
Meet
the artist
De Nieuwe
Regentes
Flamenco Andalusí
Inleiding: Saskia Törnqvist
Inleiding: Saskia
Törnqvist
o.l.v.
Susanne Zellinger
o.l.v. Susanne Zellinger
Orquesta Chekara
21u00 - 22u15
21u00 - 22u15Zuiderstrandtheater
Zuiderstrandtheater
20u30 - 22u30
De Roma (Antwerpen)
Flamenco AndalusíFlamenco Andalusí
A Palo Seco | Rebels' Cross
Orquesta Chekara Orquesta Chekara
20u30 - 21u45
20u30
- 21u45
Sara Cano
| Kalpana
15u00 - 16u15
Podium Mozaïek Podium Mozaïek
La Guitarra de Pepe La
Habichuela
Guitarra de Pepe Habichuela
Raghuraman
El Amor Brujo
Pepe Habichuela & Kiki
Pepe
Morente
Habichuela & Kiki Morente
AINSI
Enrike Solinis &
21u00 - 00u30
21u00 - 00u3021u45 - 22u00
21u45 - 22u00
Euskal Barrokensemble
Tiempos Nuevos Tiempos Nuevos
Meet the Artist Meet the Artist
TivoliVredenburg
feat. Ben van Gelder
feat. Ben van Gelder
o.l.v. Huib Wilkes o.l.v. Huib Wilkes
TivoliVredenburg TivoliVredenburg
Bimhuis
Bimhuis
16u00 - 17u50
Fado Flamenco
Casa Ibérica
De Lieve Vrouw
19u00 - 20u30 
Flamenco Proeven
Podium Mozaïek
20u30 - 21u45
Orilla del Mundo
Alfonso Aroca Quintet
Bimhuis

19u30
19u30
Inleiding: Saskia Törnqvist
Inleiding: Saskia Törnqvist
20u30 - 21u45
20u30 - 21u45
Flamenco AndalusíFlamenco Andalusí
Orquesta Chekara Orquesta Chekara
RASA
RASA
20.00-20u15
20.00-20u15
A Palo Seco Redux A Palo Seco Redux
Sara Cano
Sara Cano
20u30 - 21u45
20u30 - 21u45
Orilla del Mundo Orilla del Mundo
Alfonso Aroca Quintet
Alfonso Aroca Quintet
LantarenVenster LantarenVenster

Doorlopend tijdens
Doorlopend tijdens
Doorlopend tijdens
Doorlopend tijdens
openingsweekendopeningsweekend
slotweekend
slotweekend
KorteRotterdam
dansfilms: KorteAmsterdam
dansfilms:
Korte dansfi
lms:
Korte dansfi
lms:
20u30 - 21u45
20u30 - 21u45
Den
Haag
Utrecht
Eindhoven
Colección de retratos
Colección de retratos
Colección de retratos
Colección de retratos
Parpadeos
Parpadeos
FélixAmersfoort
Vázquez
Félix Maastricht
Vázquez Félix Vázquez
Félix Vázquez
Compañia Parpadeo
Antwerpen
Randprogramma Compañia Parpadeo
Rotterdamse Schouwburg
Rotterdamse Muziekgebouw
Schouwburg aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ
De Lieve Vrouw De Lieve Vrouw

vr 27

14u00 - 23
Flamenco
Muziekge

19u50 - 19
Flamenco
Leonor Le
Muziekge

19u15 - 19
Inleiding: C
20u15 - 21
En Directo
José Valen
special gu
Antonio Ca
21u30 - 21
Meet the A
o.l.v. Carlo
Muziekge

18u45 - 19
Ritmework
Exclusief v
van Casa I
20u30 - 22
Fado Flam
Casa Ibéri
De Nieuw

19u15 - 19
Inleiding: F
20u30 - 22
In Concert
Rafael Riq
RASA
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Blokkenschema

zo 22 jan zo 22 jan
di 24 jan di 24 jan
wo 25 janwo 25 jan
do 26 jando 26 jan
vr 27 jan vr 27 jan
za 28 jan za 28 jan
zo 29 jan zo 29 jan
12u00 - 13u20  12u00 - 13u2018u00
 - 19u30  18u00 - 19u3014u30
 - 15u35 14u30 - 15u3519u00 - 19u30 19u00 - 19u3014u00 - 23u00  14u00 - 23u0014u00
 - 23u00  14u00 - 23u0015u00
 - 16u05 15u00 - 16u05
Flamenco4Kids: Flamenco4Kids:
Inleiding: SusanneInleiding:
ZellingerSusanne
Zellinger
Flamenco4Kids:
Flamenco4Kids:
Film: La Chana
Film: La ChanaFlamenco Proeven Flamenco Proeven
Flamenco
Try-Me Point
Flamenco Try-Me
Flamenco
Point Try-Me Point
Flamenco Try-Me
Point
20u00 - 21u30
20u00 - 21u30Muziekgebouw aan
Deaan
Olé 't
Olé
13u30 - 14u00
13u30 - 14u00Lloyd Hotel
Lloyd Hotel De Olé Olé Koffer De Olé Olé Koffer
Muziekgebouw
't IJ
Muziekgebouw
aan 't IJ
aan
Muziekgebouw
't IJ
IJKoffer De Olé Olé Koffer
De Nieuwe Regentes
De Nieuwe Regentes
Made in Jerez
Made in Jerez
RASA
RASA
Q & A met Lucija Stojevic
Q & A met Lucija Stojevic
David Lagos,
David Lagos, 19u50 - 19u55  19u50 - 19u5515u00-15u45
De Lieve Vrouw De Lieve Vrouw

 15u00-15u45 
19u00 - 19u30
19u00 - 19u30
Mercedes RuizFlamenco
e.v.a.
19u15
- 19u45
19u15 - 19u45Mercedes Ruiz e.v.a.
Pop up Flamenco Pop Barbadillo
up
Inleiding: Annette Embrechts
Inleiding: Annette
Embrechts
Barbadillo 14u00 - 23u00  14u00 - 23u00 
21u35
- 21u50
21u35 - 21u50Leonor Leal, Maya Leonor
Nuñez Faustino
Nuñez
FridmanLeal, Maya
12u00 - 13u05
12u00 - 13u0520u00 - 21u20
20u00 - 21u20Inleiding: FaustinoInleiding:
Wijn-Fridman
en sherry proeverij
Wijn- en sherry
proeverijTry-Me Point
Flamenco
Flamenco Try-Me Point
20u30 - 22u30Meet the Artists Meet the Artists
Muziekgebouw aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ
Muziekgebouw
aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ
Muziekgebouw
aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ
Flamenco4Kids: Flamenco4Kids:
Caída del Cielo
Caída del Cielo20u30 - 22u30
o.l.v. Susanne Zellinger
o.l.v. Susanne Zellinger
In Concert
De Olé Olé Koffer De Olé Olé Koffer
Rocío Molina
Rocío Molina In Concert
Utrecht
Rafael
Riqueni
Rafael RiqueniStadsschouwburgStadsschouwburg
19u15Utrecht
- 19u45
19u15 - 19u4516u00- 17u00  16u00- 17u0015u00
De Lieve Vrouw De Lieve Vrouw
Theater aan het Vrijthof
Theater aan het
Vrijthof
- 16u30  15u00 - 16u30 

Bimhuis
Bimhuis
Inleiding: Carlos vanInleiding:
Tongeren
Carlos
van Escuela
Tongeren
Film:
de Flamenco
Film: Escuela de
Flamenco
Flamenco4Kids:
Flamenco4Kids:
19u15 - 20u00
19u15 - 20u0020u15 - 21u25
20u15 - 21u25Rocío Márquez aanwezig
14u00 - 16u00
14u00 - 16u00
Rocío Márquez¡Maak
aanwezig
Muziek!
¡Maak Muziek!
FaustinoInleiding:
Núñez Faustino
Núñez
20u00 - 21u15  20u00 - 21u15Inleiding:
En Directo
En Directo
Recital: Alfredo Lagos
Recital:
& Alfredo Lagos &
Muziekgebouw aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ
Muziekgebouw
aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ

20u30 - 22u00
20u30 - 22u00José Valencia
José Valencia
Pepe Habichuela Pepe Habichuela
Openbare masterclass
Openbare
dans:masterclass
dans:
CD presentatie: CD presentatie:
special guest:
special guest:17u15 -18u00  17u15 -18u0015u45
Grounds
Grounds
- 15u55  15u45 - 15u55 
Antonio Canales Antonio Canales

El Niño
Antonio Canales Antonio Canales
OBA Theater
OBA Theater El Niño
Openbare workshop
Openbare workshop
Flamenco Pop Up Flamenco Pop Up
Rocío Márquez Rocío Márquez21u30 - 21u45
21u30 - 21u45dans/ritme:
15u00 - 16u20  15u00 - 16u20 
dans/ritme: Tatiana Koleva & Tatiana Koleva &
Bimhuis
Bimhuis
Meet the Artists Meet the Artists
Leonor Leal
Leonor Leal Harriët IJssel de Schepper
Harriët IJssel de Schepper
Film: La Chana
Film: La Chana
o.l.v. Carlos van Tongeren
o.l.v. Carlos van
Tongeren
Muziekgebouw
aan
Muziekgebouw
't IJ
Muziekgebouw
aan 't IJ
aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ
16u30 - 17u00
16u30 - 17u00
20u15 - 22u05
20u15 - 22u05Muziekgebouw aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJ
Q & A met Lucija Stojevic
Q & A met Lucija Stojevic
Tiempos Nuevos Tiempos Nuevos
Kriterion
Kriterion
19u50 - 19u55  19u50 - 19u5516u00
 - 18u00  16u00 - 18u00 
feat. Ben van Gelder
feat. Ben van Gelder
18u45 - 19u45  18u45 - 19u45Flamenco
Pop up Flamenco Pop Flamen>GO!
up

Flamen>GO!
& Cristina Hall
& Cristina HallRitmeworkshop: Zoniquete
15u00 - 16u15
15u00 - 16u15
Annemarie
van Drecht,
Annemarie vanmet
Drecht,
Presentatie Workshop
met Presentatie Workshop
Ritmeworkshop:
Zoniquete
De Nieuwe Regentes
De Nieuwe Regentes
Flamenco AndalusíFlamenco Andalusí
BuitenhuisCarmen Buitenhuis
Leonor Leal, Compañía
Leonor Leal, Compañía
Exclusief voor bezoekers
Exclusief voorCarmen
bezoekers
Orquesta Chekara Orquesta Chekara
Muziekgebouw aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJen Festivalcreatie
Parpadeo
Parpadeo en Festivalcreatie
van Casa Ibérica van Casa Ibérica
20u30 - 22u30
20u30 - 22u3020u30 - 22u20
De Roma (Antwerpen)
De Roma (Antwerpen)
Rebels' Cross
Rebels' Cross
20u30 - 22u20
A Palo Seco | Rebels'
A Palo
Cross
Seco | Rebels'
Cross
Bimhuis
Fado Flamenco
Fado Flamenco20u15 - 21u35
20u15 - 21u35Bimhuis
Sara Cano | Kalpana
Sara Cano | Kalpana
15u00 - 16u15
15u00 - 16u15
Casa Ibérica
Casa Ibérica Caída del Cielo
Caída del Cielo
Raghuraman
Raghuraman De Nieuwe Regentes
El Amor Brujo
El Amor Brujo
De Nieuwe Regentes
Rocío Molina
Rocío Molina 17u15 - 18u00  17u15 - 18u00 
AINSI
AINSI
Enrike Solinis & Enrike Solinis &
Muziekgebouw aan
Muziekgebouw
't IJ
aan 't IJRitme workshop
Openbare
Openbare Ritme workshop
Euskal Barrokensemble
Euskal Barrokensemble
19u15 - 19u45
19u15 - 19u45
Leonor Leal
Leonor Leal
TivoliVredenburg TivoliVredenburg
Inleiding: FaustinoInleiding:
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Team VI Flamenco Biënnale Nederland
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Flamenco Biënnale VI wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners en Sponsors

Speciale dank, in memoriam: Erik Pezarro [1953- 2016].
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ZigZag door de Ziel

Publieksonderzoek Flamenco Biënnale VI Nederland 2017
Na afloop van de zesde Flamenco Biënnale, die dit jaar plaatsvond van 13 tm 29 januari 2017, is een
online publieksonderzoek gestart onder de bezoekers van het festival. De enquête is door de
Flamenco Biënnale uitgevoerd in nauwe samenwerking met vijf van de deelnemende theaters en
concertzalen. Allereerst stuurden wij de enquête naar 2.822 adressen uit ons bestand. Vervolgens
stuurden de deelnemende theaters en concertzalen de enquête naar bezoekers van de Flamenco
Biënnale, en aan hen die eerder een flamencovoorstelling/concert bezochten of hadden aangegeven
geïnteresseerd te zijn:
•
•
•
•
•

Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam (791 adressen)
De Doelen, Rotterdam (321 adressen)
Theater aan het Vrijthof, Maastricht (208 adressen)
Zuiderstrandtheater, Den Haag (90 adressen)
Stadsschouwburg Utrecht, Utrecht (146 adressen)

In totaal zijn 4.378 mensen benaderd. Wij ontvingen 443 reacties, wat een responspercentage
oplevert van ruim 10%.
Muziekgebouw aan ’t IJ voegde een aantal vragen aan de door hen verstuurde enquête toe om te
onderzoeken hoe de eigen promotiecampagne heeft gefunctioneerd. De reacties op deze versie van
de enquête zijn opgenomen in het totaaloverzicht.
Motivatie
Op de vraag hoe onze bezoekers waren geattendeerd op de Flamenco Biënnale kon men meerdere
antwoorden geven. Ruim de helft is een echte flamenco fan (52%), 41% kwam voor een specifiek
optreden of artiest en 37% gaf als reden op dat de Flamenco Biënnale het beste van de
(internationale) flamenco biedt. Van de respondenten beoefent 23% zelf flamenco (muziek of dans).
Daarnaast gaat 31% graag naar het theater of de concertzaal, ziet 20% het als een gezellig avondje
uit en ruim 20% komt voor de sfeer van het festival. Slechts 3% bezocht het festival beroepsmatig.
Van de respondenten vulde 8% de optie ‘anders, namelijk:’ in. Daar werd meerdere malen genoemd
dat men geïnteresseerd is in de Spaanse cultuur (5 respondenten) en dat men graag wat nieuws wil
uitproberen of kennis wil maken met flamenco (3 respondenten).

Grafiek 1. Motivatie
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We zien hier dat zeker de helft van het publiek specifiek geïnteresseerd is in Flamenco, maar dat
ook bijna een derde van het publiek een algemene interesse heeft in het bezoeken van een
culturele activiteit in het theater. Bijna een kwart komt voor de sfeer of de gezelligheid van een
avondje uit.
Communicatie
We vroegen onze bezoekers vervolgens hoe ze waren geattendeerd op de Flamenco Biënnale. Ook
op deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. De nieuwsbrief van het festival lichtte 31% in
over de komst van het festival en 30% was al bekend met het festival en wist wanneer het zou
plaatsvinden. Het programmaboek en de flyer van het festival werd door 24% van de bezoekers
genoemd als informatiebron en 22% vond informatie via de website van de Flamenco Biënnale. Een
vijfde van de bezoekers (20%) werd geïnformeerd via artikelen en interviews in de media en ook de
uitingen van de theaters waar het programma plaatsvond bereikten 20% van de respondenten.
Social media en vrienden, familie en bekenden waren voor 13% van de bezoekers de bronnen van
informatie. Bij de optie ‘anders, namelijk:’, die werd aangevinkt door 11% van de bezoekers, werden
onder andere aankondigingen op flamenco-websites, in flamencotijdschriften en overige
tijdschriften en bladen genoemd.

Grafiek 2. Communicatie

We kunnen hieruit opmaken dat de bezoekers die al bekend waren met het festival op verschillende
manieren worden ingelicht door de eigen publiciteitsuitingen van het festival. Ongeveer een vijfde
van de respondenten wordt op andere wijze geïnformeerd over de activiteiten van de Flamenco
Biënnale.
Herhaalbezoek
Op de vraag of men al eerder de Flamenco Biënnale bezocht had, antwoordde 38% dat het hier ging
om een eerste bezoek. 16% had het festival al eens eerder bezocht, 26% had twee keer of vaker het
festival bezocht en 19% had zowel het festival als de Intermezzo Flamenco-serie al vaker bezocht.
Slechts 1% had alleen de Intermezzo Flamenco-serie eerder bezocht.
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Grafiek 3. Herhaalbezoek

Bij de vorige editie in 2015 was het voor 36% van de bezoekers de eerste keer dat ze het festival
bezochten. Ook dit jaar lukte het om een groot aantal nieuwe bezoekers te trekken (38%). Een van
de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat de Flamenco Biënnale zich tijdens deze editie op vier
nieuwe Nederlandse locaties presenteerde: De Doelen Rotterdam, Stadsschouwburg Utrecht,
Theater aan het Vrijthof Maastricht en De Lieve Vrouw, Amersfoort. 20% van de respondenten werd
op het Flamenco Biënnale-programma geattendeerd door uitingen van deze nieuwe partners.
Concluderend kunnen we uit deze cijfers opmaken dat de Flamenco Biënnale er ook tijdens deze
editie in geslaagd is om zowel de trouwe bezoekers als een nieuw publiek te trekken.
Bezoekgedrag
Op de vraag met wie men het festival bezocht heeft, antwoordde de overgrote meerderheid,
namelijk 85%, dat zij met vrienden en/of familie waren gekomen. Daarnaast had 19% het
programma alleen bezocht, 4% kwam met kinderen (en volwassenen) en 3% met collega’s.

Grafiek 4. Gezelschap

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de meeste bezoekers graag samen met anderen het festival
bezoeken.
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Ruim de helft (57%) van de respondenten bezocht 1 voorstelling gedurende het festival, 22% van de
bezoekers bezocht 2 voorstellingen en ruim een vijfde (21%) bezocht 3 of meer voorstellingen.

Grafiek 5. Aantal bezochte voorstellingen

Ondanks dat meer dan de helft (57%) slechts een enkele voorstelling bezoekt, betekent dit ook dat
een flink deel, namelijk 43% van de respondenten, meerdere voorstellingen bezoekt tijdens het
festival.
Randprogramma
De Flamenco Biënnale kende dit jaar ook weer een omvangrijke en verdiepende rand-rogrammering,
die door 40% van de ondervraagde bezoekers bezocht werd. De overige 60% bezocht enkel de
onderdelen van het hoofdprogramma.

Grafiek 6. Bezoek randprogramma

Van de bezoekers die onderdelen van het randprogramma bezochten, zag ruim de helft (54%) een
korte pop-up performance en bezocht 52% een inleiding of nagesprek. Daarnaast nam een kwart van
de bezoekers (25%) deel aan een masterclass of openbare workshop en 15% aan een besloten
workshop. De films/documentaires, Flamenco Proeven en de kids workshops werden door
respectievelijk 15, 10 en 5% van de respondenten bezocht.
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Grafiek 7. Onderdelen randprogramma

Van de mensen die het randprogramma bezochten, werd door 85% het programma gezien als een
positieve aanvulling en door 14% werden sommige onderdelen wel en andere onderdelen niet als
een positieve toevoeging gezien. Dit werd door de betreffende respondenten helaas niet verder
toegelicht.

Grafiek 7. Waardering randprogramma

Uit de toelichtingen over de waardering van het randprogramma kwam naar voren dat men graag
ook buiten de grote steden en dus meer verspreid over het land randprogrammering zou willen zien.
Men is enthousiast over de verdieping en toevoeging die het randprogramma brengt. Verder
noemden 2 respondenten dat zij graag meer films/documentaires zouden willen zien en werd door 2
andere respondenten genoemd dat een gitarist bij de dansworkshops (als deze al ontbrak) van
toegevoegde waarde zou zijn.

Waardering
5

We vroegen de bezoekers om de Flamenco Biënnale als geheel te beoordelen op een schaal van 1
t/m 5, van slecht tot zeer goed. In totaal beoordeelde 87% het festival als goed (48%) of zeer goed
(39%). Van de overige 13% gaf 8% een 3 (gemiddeld), 5% koos voor een 2 (matig) en slechts 1%
beoordeelde het festival met een 1 (slecht).

Grafiek 8. Waardering Flamenco Biënnale geheel

Ruim de helft van de 196 respondenten schreven een toelichting waaruit bleek waarom ze het
festival zo positief beoordeeld hadden. Een van de reacties op het festival als geheel was: ‘Goeie
gevarieerde programmering, hoge kwaliteit, goeie vrijwilligers eromheen. Ik heb zelf ook veel (…)
workshops gevolgd en waanzinnige optredens gezien!’. Een ander benadrukt de combinatie van
traditie en vernieuwing: ‘De programmakeuze is gedurfd en avontuurlijk terwijl de flamenco-roots
toch helder doorklinken in muziek en dans.’ Specifieke voorstellingen werden uitgelicht zoals deze
reactie met betrekking tot de voorstelling van Rocio Molina: ‘(…) het was in één woord fantastisch,
zelden zo een emotie meegemaakt.’
Verder springen er nog een aantal onderwerpen uit. Door 7 mensen werd het concert van José
Valencia genoemd vanwege het te harde geluid dat als ‘erg onaangenaam’ werd ervaren. Daarnaast
was ook het controversiële Dju Dju door Isabel Bayon reden voor een vijftal reacties waarin mensen
aangaven teleurgesteld te zijn in het optreden dat ‘niets met flamenco te maken’ zou hebben. Voor
twee mensen betekent dit dat ze zelfs nooit meer naar de Flamenco Biënnale zouden willen gaan.
In totaal spraken 27 mensen zich uit over de balans tussen traditionele en cross-over vormen van
flamenco, waarbij de meningen verdeeld zijn. Twintig bezoekers pleitten voor meer ‘flamenco puro’,
naast 7 bezoekers die erg te spreken zijn over de combinatie van traditionele en fusion optredens.
Een bezoeker zegt hierover: ‘De programmakeuze is gedurfd en avontuurlijk terwijl de flamenco
roots toch helder doorklinken in muziek en dans’.
Over de landelijke spreiding van het programma verschilden de meningen. Door 14 respondenten
werden de locaties meegenomen in hun feedback. Deze editie vond voor het eerst plaats in 8
steden, waaronder de nieuwe steden Amersfoort, Maastricht en Antwerpen, en was daardoor meer
verspreid over het land dan de voorgaande. Desondanks wilden de meeste respondenten meer
programmering zien in hun omgeving. Zo werden Almere, Friesland en het zuiden van het land
genoemd als locaties waar volgens de respondenten meer geprogrammeerd zou mogen worden.
Door 3 bezoekers wordt specifiek genoemd dat zij erg blij zijn dat de Flamenco Biënnale dit jaar ook
in Maastricht plaatsvond.
Over het algemeen was men erg enthousiast over de Flamenco Biënnale als geheel. In totaal gaf
87% van de respondenten het festival een goede tot zeer goede beoordeling.
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Bezoekersprofiel
Om een beeld te krijgen van het profiel van de gemiddelde festivalbezoeker vroegen we naar het
geslacht, de leeftijd en de woonplaats van de respondenten. Daarbij zagen we dat van het
ondervraagde publiek 64% vrouw en 36% man is en de grootste groep 45 jaar of ouder (88%). Van
de overige 12% is 9% tussen de 36-45 jaar, 3% tussen de 18-35 jaar en 1% jonger dan 18 jaar. In
vergelijking met de vorige editie zien we dan ook geen verjonging van het festivalpubliek, toen 77%
van de respondenten 45 jaar of ouder was.

Grafiek 9. Leeftijd

Van de ondervraagde bezoekers komt het grootste deel uit Amsterdam (27%) en het merendeel van
de respondenten komt uit de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dat ruim een kwart uit Amsterdam
afkomstig is heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ruim 37% van de respondenten via de mailing
van Muziekgebouw aan ’t IJ deelnam aan het onderzoek en dat hier in verhouding meer
Amsterdammers tussen zullen zitten. Daarnaast komt ook 5% uit Maastricht, een stad waar nog niet
eerder door de Flamenco Biënnale geprogrammeerd werd maar waar dit jaar meerdere
voorstellingen te zien waren. Van de respondenten die de optie ‘elders in Nederland, namelijk:’
kozen, komen 16 mensen uit Noord- en Zuid-Holland en daarnaast onder andere 15 uit Limburg en
12 uit de provincie Gelderland.

Grafiek 10. Woonplaats
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Conclusie
Op basis van 443 ingevulde enquêtes kunnen we zien dat zeker de helft van het publiek specifiek
geïnteresseerd is in flamenco, maar dat ook bijna een derde van het publiek een algemene interesse
heeft in het bezoeken van een culturele activiteit.
Bezoekers die al bekend zijn met het festival worden door de Flamenco Biënnale op verschillende
manieren geïnformeerd over de komst en het programma van het festival. Een vijfde van de
respondenten wordt door informatiebronnen van buiten het festival (o.a. de theaters/zalen, media
en vrienden/kennissen) geïnformeerd over de activiteiten van de Flamenco Biënnale.
De Flamenco Biënnale trekt zowel een groot deel nieuw publiek (38%) als bezoekers die al een
eerdere editie hebben bezocht (62%). Uit de cijfers blijkt verder dat de meeste bezoekers graag
samen met anderen het festival ‘als uitje’ bezoeken. Meer dan de helft van de respondenten bezocht
1 voorstelling (57%) tijdens het festival, tegenover 43% van de respondenten die meerdere
voorstellingen bezocht.
Ruim een derde van alle bezoekers bezocht het randprogramma (40%) en daarvan bezocht meer dan
de helft een pop-up performance of inleiding of nagesprek. Het overgrote deel van deze mensen
(85%) zag de randprogrammering als een positieve aanvulling op het programma.
Over het algemeen was men erg enthousiast over de Flamenco Biënnale als geheel. In totaal gaf 87%
van de respondenten het festival een goede tot zeer goede beoordeling.
Van de respondenten was 64% vrouw en 36% man, 88% was ouder dan 45 jaar en de meeste
bezoekers komen uit Noord- of Zuid-Holland. Een kleiner deel komt uit andere delen van het land
zoals de provincie Limburg, o.a. vanwege de programmering in Maastricht.
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Q1 Met welke reden heeft u de Flamenco
Biënnale dit jaar bezocht? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 168

Overgeslagen: 0

Het programma
bevat het be...
Ik ga graag
naar het...
Ik ga graag
naar concert...
Ik ben een
echte flamen...
Ik beoefen
zelf (amateu...
Ik kwam voor
een specifie...
De sfeer
tijdens het...
Ik ga graag
naar festivals
Ik bezoek het
festival...
Avondje uit /
gezelligheid

Anders, nl
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Antwoordkeuzen
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60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Het programma bevat het beste op het gebied van (internationale) flamenco

39,88%

67

Ik ga graag naar het theater of concertzaal (dans / muziek of anders)

27,98%

47

Ik ga graag naar concerten in Muziekgebouw aan 't IJ

32,74%

55

Ik ben een echte flamenco fan (aficionado)

47,02%

79

Ik beoefen zelf (amateur of (semi-)professioneel) flamenco (dans of muziek)

18,45%

31

Ik kwam voor een specifieke voorstelling, concert of artiest

45,24%

76

De sfeer tijdens het festival spreekt me aan

20,24%

34

Ik ga graag naar festivals

4,76%

8

1,79%

3

22,02%

37

Ik bezoek het festival beroepsmatig
Avondje uit / gezelligheid
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8,33%

Anders, nl
Totale aantal respondenten: 168

#

Anders, nl

Datum

1

in Sevilla enthousiast geworden voor de flamenco

31-3-2017 15:02

2

die wijde rokken doen me aan de jordaan denken.....

14-3-2017 11:38

3

workshop flamenco kids door Wieneke Pastoor

8-3-2017 10:38

4

Combinatie flamenco en chello sprak me aan

6-3-2017 14:39

5

nieuwsgierigheid naar flamenco

4-3-2017 23:22

6

Een Spaans uitje met mijn Spaanse man en kinderen

4-3-2017 19:52

7

verrassingsavond aangeboden door dochter & schoonzoon ('Reversible')

4-3-2017 12:21

8

Afsluitende avond extra feestelijk

4-3-2017 11:56

9

de passie van deze muziek

4-3-2017 11:30

10

om in de stemming te komen voor onze vakantie in Andalusië / Sevilla

4-3-2017 9:46

11

Kennismaken met flamenco

3-3-2017 22:39

12

Ik hoorde pas later dat de danser in de film "Vengo"heeft gespeeld.

3-3-2017 22:34

13

Vlammend flamenco heeft mijn hart gestolen, geeft kracht, lef, energie en saamhorigheid! xxx

3-3-2017 22:24

14

workshop voor kinderen

3-3-2017 19:52
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Q2 Hoe bent u geattendeerd op de
Flamenco Biënnale dit jaar? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 168

Overgeslagen: 0

Via het
programmaboe...
Via de
postmailing ...
Via de website
www.muziekge...
Via de website
www.flamenco...
Via de
nieuwsbrief ...
Via een
affiche/post...
Via artikelen
of interview...
Ik ken het
festival al...
Via een
(kortings- o...
Via social
media...
Via vrienden /
familie /...
Via een
advertentie

Anders, nl
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40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Via het programmaboek of de flyer van de Flamenco Biënnale

22,62%

38

Via de postmailing of nieuwsbrief van Muziekgebouw aan 't IJ

21,43%

36

Via de website www.muziekgebouw.nl

19,64%

33

Via de website www.flamencobiennale.nl

20,83%

35

Via de nieuwsbrief van de Flamenco Biënnale per e-mail

16,67%

28

Via een affiche/poster in de stad

8,93%

15

Via artikelen of interviews in de media (krant, radio, tv)

26,19%

44
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Ik ken het festival al goed en weet wanneer het is

23,81%

40

Via een (kortings- of win-)actie van het festival

2,38%

4

Via social media (bijvoorbeeld Facebook of Twitter)

11,90%

20

Via vrienden / familie / bekenden

10,71%

18

Via een advertentie

1,19%

2

Anders, nl

12,50%

21

Totale aantal respondenten: 168

#

Anders, nl

Datum

1

gewoonn achterde muziek an

14-3-2017 11:38

2

via de dansschool

7-3-2017 10:05

3

flyer van vorige keer

6-3-2017 17:55

4

via een aanbieding van Spoor

6-3-2017 14:40

5

Via maandblad Spoor

6-3-2017 10:35

6

www.elflamenco.nl

5-3-2017 15:30

7

Spoor (nieuwsbrief van NS)

4-3-2017 23:58

8

Via spoor.nl

4-3-2017 19:53

9

de jaarbrochure van het muziekgebouw aan het IJ

4-3-2017 15:08

10

nogal wiedes, het jaarprogramma van Muziekgebouw a h IJ

4-3-2017 15:01

11

ben donateur

4-3-2017 12:35

12

Spaans centrum Molinos

4-3-2017 11:59

13

via facebook van de artist en daarna gegoogled waar de beste dag het optreden plaats vond.

4-3-2017 11:14

14

Gezocht op flamenco voorstelling en toen kwam ik bij de biennale uit

4-3-2017 9:18

15

Flamencoblad

3-3-2017 23:06

16

via Maria Spaans van Terremoto.

3-3-2017 22:35

17

Via het tijdschrift van de ANWB (was een aanbieding)

3-3-2017 22:35

18

Via Terremoto

3-3-2017 22:25

19

Via Spoor

3-3-2017 20:54

20

molino de viento

3-3-2017 20:37

21

Via mijn flamenco juf

3-3-2017 20:28
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Q3 Bezocht u de Flamenco Biënnale dit jaar
voor de eerste keer, of heeft u het festival al
vaker bezocht? (Dit was de 6e editie van het
festival)
Beantwoord: 168

Overgeslagen: 0

Dit was de
eerste keer ...

Ik ben 1x
eerder naar ...

Ik heb al 2x
of vaker de...

Ik heb eerder
alleen een...

Ik heb al
vaker zowel ...
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20%

30%

40%

50%

Antwoordkeuzen

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Dit was de eerste keer dat ik de Flamenco Biënnale bezocht

45,83%

77

Ik ben 1x eerder naar de Flamenco Biënnale geweest

20,83%

35

Ik heb al 2x of vaker de Flamenco Biënnale bezocht

18,45%

31

Ik heb eerder alleen een Intermezzo Flamenco concert van de Flamenco Biënnale bezocht

0,00%

0

Ik heb al vaker zowel het festival als de Intermezzo Flamenco serie bezocht

14,88%

25

Totaal

168
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Q4 Met wie heeft u het festival bezocht?
Beantwoord: 168

Overgeslagen: 0

Alleen

Met vrienden /
familie

Met collega’s

Met kinderen
(en...
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20%

30%

40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Alleen

13,69%

23

Met vrienden / familie

87,50%

147

Met collega’s

2,38%

4

Met kinderen (en volwassenen)

7,74%

13

Totale aantal respondenten: 168
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Q5 Hoeveel voorstellingen of concerten
heeft u in dit festival bezocht?
Beantwoord: 168

Overgeslagen: 0

1

2

3 of meer
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Antwoordkeuzen
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70%
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100%

Reacties

1

60,12%

101

2

21,43%

36

3 of meer

18,45%

31

Totaal

168
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Q6 Heeft u onderdelen van het
randprogramma bezocht?(bijvoorbeeld een
inleiding, pop-up performance, workshop of
film)
Beantwoord: 168

Overgeslagen: 0

Ja

Nee
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Antwoordkeuzen
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Reacties

Ja

43,45%

73

Nee

56,55%

95

Totaal

168
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Q7 Welke onderdelen van het Flamenco
Biënnale randprogramma heeft u bezocht?
Beantwoord: 72

Overgeslagen: 96

Korte pop-up
performance ...
Masterclass of
openbare...
Besloten
workshop

Kids workshop

Inleiding of
nagesprek
Film/documentai
re
Flamenco
Proeven
Flamenco
installatie ...
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40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Korte pop-up performance in of rondom het theater

66,67%

48

Masterclass of openbare workshop (bijv. dans, zang, gitaar of ritme)

23,61%

17

Besloten workshop

8,33%

6

Kids workshop

8,33%

6

Inleiding of nagesprek

44,44%

32

Film/documentaire

20,83%

15

Flamenco Proeven

11,11%

8

Flamenco installatie in Muziekgebouw aan 't IJ

12,50%

9

Totale aantal respondenten: 72
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Q8 Vindt u de randprogrammering een
positieve aanvulling op het programma van
de Flamenco Biënnale?
Beantwoord: 72

Overgeslagen: 96

Ja

Nee

Sommige
onderdelen w...
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100%

Reacties

Ja

90,28%

65

Nee

1,39%

1

Sommige onderdelen wel en sommige niet

8,33%

6

Totaal

72
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Q9 Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen
m.b.t. de randprogrammering?
Beantwoord: 14

Overgeslagen: 154

#

Reacties

Datum

1

nee, daarvoor heb ik te weinig gehoord/gezien

31-3-2017 15:04

2

De gezelsschapsdame, mag iets vriendelijker zijn: klant = immers Koningin

14-3-2017 11:40

3

geen

6-3-2017 18:21

4

zangworkshop was wel fijn geweest met gitaarbegeleiding

5-3-2017 19:09

5

eerder over de zaal: als er gedans wordt, en je zit ergens achterin kan je het voetwerk niet zien en moet je

5-3-2017 16:38

constant tegen koppen vechten van rij ervoor... niet ideale zaal voor intieme sfeer van flamenco. het eindfeest
programma had ik meer animo/echt vuriger verwacht.
6

nee

4-3-2017 21:32

7

Randprogramma maakt het nog completer.

4-3-2017 12:21

8

Alleen een compliment. De ervaring van de voorstelling wordt er beslist door verdiept.

4-3-2017 11:51

9

nee

4-3-2017 9:13

10

Persoonlijk vind ik t jammer dat t programma zo verspreid over Nederland is. Ik ga niet bijv. maar Groningen voor

4-3-2017 7:28

een voorstelling. In eerdere edities ging ik dus naar meerdere voorstellingen. En ik vind de programmering in t
Bimhuis mooi maar de data zijn pas heel laat bekend.
11

Weinig/geen mogelijkheden voor amateur dansers om (dans)workshops te volgen. Alleen maar toegankelijk voor
(semi) professionals. Gemiste kans

4-3-2017 0:33

12

Het optreden in de Foyer was door de krappe ruimte erg rommelig. Mensen verdrongen zich. Niet leuk. Een beter
podium?

3-3-2017 22:36

13

Kids workshop meer uitdagend maken, aanpakken! Uitdagen! Knallen in beweging!

3-3-2017 22:32

14

Nee

3-3-2017 21:08
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Q10 Wat vond u van de Flamenco Biënnale
als geheel?
Beantwoord: 165

Overgeslagen: 3

1 slecht

2 matig

3 gemiddeld

4 goed

5 zeer goed

0%

10%

20%

30%

40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

1 slecht

0,00%

0

2 matig

4,24%

7

3 gemiddeld

4,24%

7

4 goed

51,52%

85

5 zeer goed

40,00%

66

Totaal

165
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Q11 U kunt hier uw keuze toelichten:
Beantwoord: 66

Overgeslagen: 102

#

Reacties

Datum

1

ik kan er eigenlijk niet over oordelen, omdat ik te weinig gehoord/gezien heb

31-3-2017 15:05

2

ohlalalalala

14-3-2017 11:40

3

erg leuk als er zoveel aandacht aan één kunstuiting wordt gegeven voor echte fans

13-3-2017 0:09

4

Wel moet je voorbereid zijn op nieuwe vormen met flamenco techniek als uitgangspunt. In de basisvorm
geïnteresseerden waren vaak teleurgesteld.

10-3-2017 13:49

5

Speciaal voor Rocia Molina vanwege de film Flamenco Flamenco van Carlos Saura

7-3-2017 21:52

6

Verrassend aanbod. Helaas was mijn 1e voorkeur uitverkocht.

7-3-2017 10:40

7

kan ik weinig over zeggen, slechts een onderdeel gevolgd

6-3-2017 18:22

8

Roccio Molina !!!

6-3-2017 17:56

9

Ik krijg de indruk dat er te zwaar wordt geleund op cross-over flamenco. Uiteraard is het goed om de
programmering voor een brede groep aantrekkelijk te maken, maar ik krijg de indruk dat de programmering er te

6-3-2017 14:32

zwaar op leunt.
10

als geheel kan ik het niet beoordelen

6-3-2017 11:34

11

Gedurtd. Prachtig

5-3-2017 21:13

12

Heb slechts een beperkte indruk kunnen krijgen o.b.v. slechts één voorstelling omdat een andere voorstelling
helaas (voor mij) uitverkocht was.

5-3-2017 16:39

13

De energie en kennis die Ernestina hierin stopt is uniek en waardeer ik zeer.

5-3-2017 16:33

14

flamencogehalte is echt veel te laag, als je naar de hele programmering kijkt. Je zou het bijna, analoog aan het
boekje van Noort "dit is (vrijwel) geen flamenco" festival kunnen noemen.

5-3-2017 15:32

15

Ik bezocht alleen de slot-avond, dat was prachtig.

5-3-2017 11:34

16

kan ik helaas maar door bezoek van één voorstelling zeggen, maar sfeer en programma, plaats en recensies
waren uitstekend

4-3-2017 23:59

17

de voorstelling / avond was fantastisch:

4-3-2017 23:24

18

Ik was alleen naar de slot voorstelling. Bewust gekozen. Was echt formidabel

4-3-2017 21:33

19

Alleen de finale gezien,erg mooi

4-3-2017 21:32

20

Zeer afwisselend

4-3-2017 17:20

21

mooie voorstellingen met bijzondere vormen van flamengo dans

4-3-2017 17:11

22

mooi, ruime keuze, meerdere plaatsen gevarieerd programma

4-3-2017 16:59

23

ik vond niks van de biennale, want ik bezocht bewust alleen het EXPERIMENT OP 28/1, HEEL BIJZONDER.

4-3-2017 15:10

24

ik was naar een speciale uitvoering, het experiment op 28/1, in de andere programma onderdelen ben ik niet
geinteresseerd.

4-3-2017 15:06

25

ik heb alleen concert gezien, dus kan niet veel over "het geheel" zeggen.

4-3-2017 14:06

26

Ik heb maar 2 voorstellingen in A'dam bezocht. Het merendeel van de voorstellingen vond helaas niet in A'dam

4-3-2017 13:07

plaats
27

Lag meer aan mijn keuze, één van de voorstellingen viel een beetje tegen. Wel erg leuk dat het in nog meer
plaatsen te doen was!

4-3-2017 12:36

28

Knap samengesteld programma, met veel variatie die ik zeer heb gewaardeerd. De kwaliteit van de
dansers/zangers/musici. Van het slotconcert was ik bijzonder onder de indruk.

4-3-2017 12:33

29

De algehele sfeer, deed mij in Andalucia wanen..

4-3-2017 12:22

30

Ik heb maar 1 voorstelling bezocht, wist niet dat het om een biennale ging

4-3-2017 12:09

31

Kan ik niet goed beoordelen met alleen het slotconcert gezien te hebben. Dat was overigens fenomenaal

4-3-2017 12:07

32

Zeer breed palet van categorieën, artiesten van hoog niveau.

4-3-2017 11:52
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33

kan ik geen oordeel over geven. vindt het idee prijzenswaardig door een aantal dagen dit genre te brengen.

SurveyMonkey
4-3-2017 11:34

ECHTER............. svp geen oorverdovende geluidsinstallatie. nu ztaen mensen hun oren te beschermen en propjes
papier daarvoor te gebruiken.
34

Gevarieerd in de programmering

4-3-2017 11:10

35

Ik heb maar 1 concert meegemaakt en dat vond ik goed en ook interessant vanwege de variatie aan
muziekinstrumenten

4-3-2017 11:05

36

Mooi programma, goede sfeer!

4-3-2017 10:58

37

Ik vond vooral de verbinding met de cello-biënnale een fantastische vondst van de organisatie

4-3-2017 10:44

38

Op basis van één voorstelling moeilijk om geheel te beoordelen. De ene voorstelling was fantastisch.

4-3-2017 10:41

39

top artiesten puur en avant-garde flamenco

4-3-2017 10:37

40

Sommige concerten waren meer dan gedenkwaardig in positieve zin, andere minder.

4-3-2017 10:30

41

De sfeer is geweldig. De voorstelling vond ik erg goed!!!

4-3-2017 9:59

42

Een was in podium mozaik met veel muzikanten en het was geweldig. Het andere was vmet cello erbij en het was
ook fantastich

4-3-2017 9:49

43

We hebben alleen het slotconcert bezocht. Er waren meer concerten die ons interessant leken, maar helaas niet in
onze agenda pasten. We gaan volgend jaar zeker eerder opletten en plannen.

4-3-2017 9:49

44

Ik vond het een goed programma, fijne sfeer,

4-3-2017 9:40

45

een erg gevarieerd programma met spannende combinaties van artiesten

4-3-2017 9:06

46

Gebaseerd op een voorstelling.

4-3-2017 7:51

47

De voorstelling die ik bezocht had was excellent , de rest kan ik niet beoordelen

4-3-2017 7:47

48

Zeer slecht geluid, te hard, te schel. Erg onaangenaam.

4-3-2017 2:18

49

Programmering was weinig aansprekend (o.m. programmering van Jerez). Erg veel fusie en weinig puro. Weinig
aansprekende dansers, terwijl er toch heel veel zijn. Is dit een festival of een greep uit het adresboekje van de
organisatie. En de poster was echt heel lelijk.

4-3-2017 0:37

50

Ik vond het gebouw een beetje leeg tussen de voorstellingen/activiteiten in de namiddag (niet altijd maar soms)

3-3-2017 23:28

51

Alleen workshop voor kinderen was zeer matig

3-3-2017 23:25

52

Graag volgende keer ook in almere

3-3-2017 22:42

53

Ik heb maar een onderdeel meegemaakt. Verder: de inleider zou het hebben over de relatie tussen het Francoregime en de moderne vorm van Flamenco. Mooi niet. Hij gaf alleen maar een reeks van namen van recente
grootheden. Uiterst slordig!

3-3-2017 22:38

54

Prima keuzes qua performers, iets minder als docenten van de Kids

3-3-2017 22:34

55

De hele avond was geweldig, alle optredens, zowel muziek als zang en de sfeer er omheen. Jose Valencia
onvergetelijk!

3-3-2017 22:32

56

1 voorstelling meegemaakt. Beste optreden ooit!

3-3-2017 22:30

57

Ik kan het geheel niet beoordelen, maar was heel entoesiast over de voorstellibg die ik bezocht.

3-3-2017 22:12

58

zeker de slotavond met de toevoegingen van o.a. de cello en Rocio Marquez

3-3-2017 21:38

59

Mooie show

3-3-2017 21:08

60

Heel warm en inspirerend

3-3-2017 20:55

61

Ik heb met belangstelling gekeken en genoten. Zelf ben ik geïnteresseerd in de dans. zou meer dans en wat meer
traditionele dans willen zien als beginnend flamenco danseres

3-3-2017 20:54

62

Mooie inleiding, fijn tussenprogramma en een geweldige hoofdact!

3-3-2017 20:39

63

Ik vond het geluid van zowel zang als begeleiding veel te hard.

3-3-2017 20:36

64

Ruime keuze, veel diversiteit. Had graag maar willen bezoeken maar dat lukte ivm tijd niet

3-3-2017 20:30

65

was er alleen voor kinderworkshop

3-3-2017 19:55

66

Ik heb maar 2 onderdelen bezocht, was daar zeer enthousiast over

3-3-2017 19:34
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Q12 Wat is uw geslacht?
Beantwoord: 164

Overgeslagen: 4
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Reacties

vrouw

60,37%

99

man

39,63%

65

Totaal

164
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Q13 Tot welke leeftijdsgroep behoort u?
Beantwoord: 164

Overgeslagen: 4

Jonger dan 18
jaar

18-35 jaar

36-44 jaar

45 jaar of
ouder

0%

10%

20%

30%

40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Jonger dan 18 jaar

1,22%

2

18-35 jaar

4,88%

8

36-44 jaar

10,98%

18

45 jaar of ouder

82,93%

136

Totaal

164
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Q14 Waar woont u?
Beantwoord: 164

Overgeslagen: 4

Amsterdam
(stad)
Rotterdam
(stad)

Den Haag (stad)

Utrecht (stad)

Maastricht
(stad)
Eindhoven
(stad)
Provincie
Noord-Holland
Provincie
Zuid-Holland
Provincie
Utrecht
Provincie
Noord-Brabant
In het
buitenland
Elders in
Nederland, nl
0%

10%

20%

30%

40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Amsterdam (stad)

44,51%

73

Rotterdam (stad)

0,61%

1

Den Haag (stad)

3,66%

6

Utrecht (stad)

4,88%

8

Maastricht (stad)

0,00%

0

Eindhoven (stad)

0,00%

0

Provincie Noord-Holland

23,78%

39

Provincie Zuid-Holland

3,05%

5

4,88%

8

0,61%

1

Provincie Utrecht
Provincie Noord-Brabant
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In het buitenland

3,05%

5

Elders in Nederland, nl

10,98%

18

Totaal

164

#

Elders in Nederland, nl

Datum

1

Deventer

7-3-2017 10:07

2

Leiden

6-3-2017 22:40

3

groningen

6-3-2017 20:03

4

leeuwarden

6-3-2017 18:22

5

Enschede

6-3-2017 11:34

6

Hilversum

6-3-2017 10:36

7

Zeeland

5-3-2017 18:04

8

Almere

4-3-2017 13:06

9

en Roterdam

4-3-2017 9:13

10

Almere

3-3-2017 22:43

11

Afwisselend Heemstede en bij Alicante

3-3-2017 22:38

12

Gelderland

3-3-2017 22:36

13

Zwolle

3-3-2017 22:36

14

arnhem

3-3-2017 21:59

15

Gelderland

3-3-2017 20:36

16

Flevoland

3-3-2017 19:56

17

Nijmegen

3-3-2017 19:41

18

Nijmegen

3-3-2017 19:34
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Q15 Vul hier uw e-mailadres in om kans te
maken op een van de Flamenco Biënnale
paraplu's en/of om u aan te melden voor de
digitale nieuwsbrief:
Beantwoord: 117

Overgeslagen: 51

#

Reacties

Datum

1

m.vogels38@upcmail.nl

31-3-2017 15:05

2

talktome@livefromdarylshouse.com

14-3-2017 11:42

3

tita.zanders@gmail.com

10-3-2017 16:35

4

Jetteholsteijn@tele2.nl

10-3-2017 13:50

5

l.e.o.n.i.e.stevens@hotmail.com

8-3-2017 10:40

6

jameer@tele2.nl

7-3-2017 21:53

7

maartjewarmenhoven@hotmail.com

7-3-2017 20:52

8

lammersc@xs4all.nl

7-3-2017 17:54

9

sylviabouwmeister@gmail.com

7-3-2017 14:23

10

casacassandra@yahoo.com

7-3-2017 13:28

11

silvabakker@hotmail,com

7-3-2017 11:56

12

chantal@slotemakersantema.nl

7-3-2017 10:08

13

maarit@dekooker.demon.nl

6-3-2017 22:40

14

lascaris@ziggo.nl

6-3-2017 19:45

15

felix.gisbergen@gmail.com

6-3-2017 16:20

16

ivo@wimontwerpers.nl

6-3-2017 14:32

17

alkedekroes@home.nl

6-3-2017 11:34

18

marieanne.eij@gmail.com

6-3-2017 11:23

19

Emmyhuiden@gmail.com

6-3-2017 10:37

20

mverboog@xs4all.nl

6-3-2017 10:17

21

jeaninelangbroek@gmail.com

5-3-2017 21:14

22

evelinekunst@gmail.com

5-3-2017 18:10

23

admin@roodkapje.nl

5-3-2017 18:04

24

andre.korenhof@telfort.nl

5-3-2017 16:40

25

art@peterhuijing.nl

5-3-2017 16:34

26

vanmourik49@gmail.com

5-3-2017 12:12

27

g.stellingwerff@upcmail.nl

5-3-2017 11:51

28

bob.degroot@planet.nl

5-3-2017 11:35

29

marjolein.bure@telfort.nl

4-3-2017 23:59

30

mariaspoor@gmail.com

4-3-2017 21:34

31

Hanvangestel@gmail.com

4-3-2017 21:33

32

Sandra.koepping@gmail.com

4-3-2017 19:54

33

g.blokhuis2@upcmail.nl

4-3-2017 18:41

34

i.nenitschka@telfort.nl

4-3-2017 17:21

35

quiqueneth@hotmail.com

4-3-2017 17:19

36

jeroen.kremer15@gmail.com

4-3-2017 17:00
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37

baulverhulst@hotmail.com

4-3-2017 16:53

38

elleskonijnenberg@gmail.com

4-3-2017 15:53

39

m.strootmann@hetnet.nl

4-3-2017 15:47

40

Angeles.Onderwijzer@gmail.com

4-3-2017 14:57

41

ron@kiplos.nl

4-3-2017 14:37

42

rialim@zonnet.nl

4-3-2017 14:07

43

Andacarolina@Gmail.com

4-3-2017 13:27

44

dlwillems5@gmail.nl

4-3-2017 13:16

45

gerrymetz@ymail.com

4-3-2017 13:08

46

dragoneyesdavidson@hotmail.com

4-3-2017 13:07

47

andreejacobson29@gmail.com

4-3-2017 12:34

48

casafl@hetnet.nl

4-3-2017 12:22

49

Marielle.Jansen.mj@gmail.com

4-3-2017 12:10

50

mariahuijts@ziggo.nl

4-3-2017 12:07

51

milheid@xs4all.nl

4-3-2017 12:00

52

l.denobel@inter.nl.net

4-3-2017 11:53

53

jw.reineke@kpnmail.nl

4-3-2017 11:35

54

esther.reuselaars@gmail.com

4-3-2017 11:16

55

derks49@planet.nl

4-3-2017 11:11

56

ar.hagen@planet.nl

4-3-2017 11:06

57

Y.witter@kcwz.nl

4-3-2017 10:58

58

elsa.smit512@gmail.com

4-3-2017 10:45

59

tmkraaij@hotmail.com

4-3-2017 10:42

60

abimmel@xs4all.nl

4-3-2017 10:38

61

cjstiekema@gmail.com

4-3-2017 10:30

62

a.vredevoogd@upcmail.nl

4-3-2017 10:28

63

peterschotel@live.nl

4-3-2017 10:28

64

homeopaat@anneke-rutten.nl

4-3-2017 10:04

65

Bas.sprey@online.nl

4-3-2017 10:00

66

hgjkoesen@gmail.com

4-3-2017 9:59

67

Marjet.g@gmail.com

4-3-2017 9:57

68

f.waardijk@quicknet.nl

4-3-2017 9:50

69

annacalogero@yahoo.com

4-3-2017 9:49

70

sandra@xanderremkes.nl

4-3-2017 9:41

71

pvdbeek80@hotmail.com

4-3-2017 9:39

72

ouwerkerk.jeroen@gmail.com

4-3-2017 9:23

73

wiet.janssen@planet.nl

4-3-2017 9:14

74

marjoleine_motz@hotmail.com

4-3-2017 9:06

75

ellenbirnieschuit@hotmail.com

4-3-2017 8:32

76

jannietol@hotmail.com

4-3-2017 7:57

77

Peter.v.v@xs4all.nl

4-3-2017 2:18

78

robertson.simon@numericable.be

3-3-2017 23:28

79

22c4a288@opayq.com

3-3-2017 23:27

80

sipke.huismans@gmail.com

3-3-2017 23:13
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81

rinawitberg@icloud.com

3-3-2017 23:07

82

jantien72@hotmail.com

3-3-2017 22:57

83

fred.reijmerink@casema.nl

3-3-2017 22:48

84

Mar.moens@online.nl

3-3-2017 22:44

85

Margreetfeenstra@gmail.com

3-3-2017 22:43

86

w.f.kamerman@hetnet.nl

3-3-2017 22:43

87

jvanrij@msn.com

3-3-2017 22:43

88

joke_van_schaik@live.nl

3-3-2017 22:39

89

Pvdeeden@chello.nl

3-3-2017 22:38

90

ej.vanbuijsen@kpnmail.nl

3-3-2017 22:37

91

nm.marseille@planet.nl

3-3-2017 22:35

92

pjm0@xs4all.nl

3-3-2017 22:35

93

Georgina.pozo@planet.nl

3-3-2017 22:31

94

svdschaaf@planet.nl

3-3-2017 22:30

95

annika.stortelers@planet.nl

3-3-2017 22:13

96

alsettimocielo@gmail.com

3-3-2017 22:00

97

krompkhk@gmail.com

3-3-2017 21:47

98

ripspikee@hotmail.com

3-3-2017 21:44

99

edbel@quicknet.nl

3-3-2017 21:41

100

rphofmanra@hotmail.com

3-3-2017 21:39

101

linda_verspaendonck@hotmail.com

3-3-2017 21:37

102

mcjbaltus@gmail.com

3-3-2017 21:09

103

Saskiaoudeveldhuis@hotmail.com

3-3-2017 21:01

104

Ilsevankesteren@gmail.com

3-3-2017 20:56

105

nellyvanleeuwen@gmail.com

3-3-2017 20:54

106

louisywema@gmail.com

3-3-2017 20:39

107

sboerleider@yahoo.com

3-3-2017 20:37

108

tcmdebruijn@kpnmail.nl

3-3-2017 20:37

109

Lauriespruijt@gmail.com

3-3-2017 20:36

110

Heleenstuijt@gmail.com

3-3-2017 20:31

111

Manon.wortel@hetnet.nl

3-3-2017 20:30

112

boyerraj@hotmail.com

3-3-2017 20:06

113

m_van_meerten@hotmail.com

3-3-2017 20:05

114

w.brinkhuijsen@hotmail.com

3-3-2017 19:56

115

wilmafunnekotter@hotmail.com

3-3-2017 19:42

116

Cobiegommers@icloud.com

3-3-2017 19:36

117

p.sieben@alignmenthouse.nl

3-3-2017 19:31
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Q1 Met welke reden heeft u de Flamenco
Biënnale dit jaar bezocht? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 278

Overgeslagen: 0

Het programma
bevat het be...
Ik ga graag
naar het...
Ik ben een
echte flamen...
Ik beoefen
zelf (amateu...
Ik kwam voor
een specifie...
De sfeer
tijdens het...
Ik ga graag
naar festivals
Ik bezoek het
festival...
Avondje uit /
gezelligheid

Anders, nl

0%

10%

20%

30%

40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Het programma bevat het beste op het gebied van (internationale) flamenco

34,89%

97

Ik ga graag naar het theater of concertzaal (dans / muziek of anders)

33,45%

93

Ik ben een echte flamenco fan (aficionado)

55,04%

153

Ik beoefen zelf (amateur of (semi-)professioneel) flamenco (dans of muziek)

26,26%

73

Ik kwam voor een specifieke voorstelling, concert of artiest

38,49%

107

De sfeer tijdens het festival spreekt me aan

23,74%

66

Ik ga graag naar festivals

3,24%

9

Ik bezoek het festival beroepsmatig

3,60%

10

Avondje uit / gezelligheid

18,71%

52

Anders, nl

8,63%

24

Totale aantal respondenten: 278

#

Anders, nl

Datum
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1

Weet ik niet

3-3-2017 23:29

2

Veel bekenden aanwezig en in mij eigen stad

3-3-2017 22:21

3

Ik heb fb al eerder gezien, erg goed! Vandaar...voor herhaling vatbaar

3-3-2017 18:57

4

Aangeraden door collega

3-3-2017 17:25

5

ben geinyteresseerd in Spaanse cultuur , taal en gewoonten etc.

25-2-2017 15:39

6

interesse in Spaanse cultuur

22-2-2017 13:45

7

Het bezoek ging niet door

22-2-2017 13:08

8

in heb de biennale niet bezocht

22-2-2017 11:52

9

dochter moet enkele voorstellingen per jaar zien voor school

21-2-2017 19:41

10

Ik houd van allerlei zogenaamde volksdansen,maar ook flamenco

21-2-2017 18:36

11

wilde gewoon spaanse muziek met flamenco bezoeken

21-2-2017 16:30

12

maastricht als festival plaats is super

21-2-2017 15:16

13

Nieuwe voorstellingen proberen

21-2-2017 14:57

14

Uitnodiging

21-2-2017 14:38

15

de zuid europesche cultuur interesseert mij

21-2-2017 14:14

16

Uitgenodigd

21-2-2017 13:17

17

op uitnodiging van collega Theater Zuiderstand

21-2-2017 13:12

18

Niet bezocht

21-2-2017 13:10

19

Vrienden traden op

19-2-2017 22:25

20

als vrijwilliger

18-2-2017 16:24

21

Unieke mogelijkheid om een workshop te doen bij een geweldige zangeres

18-2-2017 14:18

22

ik heb helaas geen voorstelling kunnen bezoeken

18-2-2017 13:25

23

niets in het noorden waardeloos

18-2-2017 11:08

24

er is bijna geen flamenco meer in de nederlandse theaters ik ben een echte aficionada maar wil wel gewone
flamenco niet al dat fusiongedoe. zo'n maite martin met het concertgebouworkest vind ik niks. dit is mijn punt van

18-2-2017 9:46

kritiek op het festival
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Q2 Hoe bent u geattendeerd op de
Flamenco Biënnale dit jaar? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 274

Overgeslagen: 4

Via het
programmaboe...
Via uitingen
van de theaters
Via de website
www.flamenco...
Via de
nieuwsbrief ...
Via een
affiche/post...
Via artikelen
of interview...
Ik ken het
festival al...
Via een
(kortings- o...
Via social
media...
Via vrienden /
familie /...
Via een
advertentie

Anders, nl

0%

10%

20%

30%

40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Via het programmaboek of de flyer van het festival

24,82%

68

Via uitingen van de theaters

19,34%

53

Via de website www.flamencobiennale.nl

22,26%

61

Via de nieuwsbrief van de Flamenco Biënnale per e-mail

40,51%

111

Via een affiche/poster in de stad

7,30%

20

Via artikelen of interviews in de media (krant, radio, tv)

17,52%

48

Ik ken het festival al goed en weet wanneer het is

35,77%

98

Via een (kortings- of win-)actie

0,73%

2

Via social media (bijvoorbeeld Facebook of Twitter)

13,50%

37
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Via vrienden / familie / bekenden

14,23%

39

Via een advertentie

2,55%

7

Anders, nl

10,22%

28

Totale aantal respondenten: 274

#

Anders, nl

Datum

1

via website van bevriende artieste

7-3-2017 21:44

2

Cello Biënnale 2016

5-3-2017 11:07

3

doelen programmering

5-3-2017 10:01

4

Via blad espana

4-3-2017 22:46

5

In veel kranten was er aandacht aan besteed

3-3-2017 23:30

6

Tijdens hun optreden in Delft kondigden zij dit aan

3-3-2017 18:58

7

via mijn werk

3-3-2017 17:35

8

via mijn theaterabonnement

22-2-2017 15:43

9

via Spaanse culturele vereniging

22-2-2017 13:46

10

via een aanbod van CC Hasselt

21-2-2017 19:41

11

heb een abonnement ieder jaar en dit programma was erin opgenomen

21-2-2017 18:32

12

Ik wist niet dat Ricio Molina in het kader van de flamengobienale was

21-2-2017 18:14

13

op uitnodiging van het theater

21-2-2017 17:28

14

Stichting flamenco limburg

21-2-2017 16:14

15

via artikel in de Espagna

21-2-2017 15:57

16

op uitnodiging van het theater aan Zee

21-2-2017 14:06

17

op uitnodiging

21-2-2017 13:13

18

via de nieuwsbrief van stichting Terremoto.nl

21-2-2017 13:12

19

niet geattendeerd

21-2-2017 13:10

20

www.flamencoagenda.nl

19-2-2017 22:40

21

was vrijwilliger bij de eerste edities

18-2-2017 16:58

22

email

18-2-2017 11:08

23

Via leraressen flamenco les

17-2-2017 23:40

24

Mundo Flamenco

17-2-2017 23:26

25

Flamencoagenda.nl

17-2-2017 23:23

26

Het blad Mundo flamenco

17-2-2017 23:18

27

www.elflamenco.nl

17-2-2017 22:56

28

Kijk er altijd naar uit.

17-2-2017 22:56
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Q3 Bezocht u de Flamenco Biënnale dit jaar
voor de eerste keer, of heeft u het festival al
vaker bezocht? (Dit was de 6e editie van het
festival)
Beantwoord: 267

Overgeslagen: 11

Dit was de
eerste keer ...

Ik ben 1x
eerder naar ...

Ik heb al 2x
of vaker de...

Ik heb eerder
alleen een...

Ik heb al
vaker zowel ...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Antwoordkeuzen

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Dit was de eerste keer dat ik de Flamenco Biënnale bezocht

33,33%

89

Ik ben 1x eerder naar de Flamenco Biënnale geweest

12,36%

33

Ik heb al 2x of vaker de Flamenco Biënnale bezocht

30,71%

82

Ik heb eerder alleen een Intermezzo Flamenco concert van de Flamenco Biënnale bezocht

1,50%

4

Ik heb al vaker zowel het festival als de Intermezzo Flamenco serie bezocht

22,10%

59

Totaal

267
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Q4 Met wie heeft u het festival bezocht?
Beantwoord: 267

Overgeslagen: 11

Alleen

Met vrienden /
familie

Met collega’s

Met kinderen
(en...

0%

10%

20%

30%

40%

Antwoordkeuzen

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reacties

Alleen

22,47%

60

Met vrienden / familie

83,15%

222

Met collega’s

3,75%

10

Met kinderen (en volwassenen)

2,25%

6

Totale aantal respondenten: 267
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Q5 Hoeveel voorstellingen of concerten
heeft u in dit festival bezocht?
Beantwoord: 267

Overgeslagen: 11
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3 of meer
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Totaal

267
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Q6 Heeft u onderdelen van het
randprogramma bezocht?(bijvoorbeeld een
inleiding, pop-up performance, workshop of
film)
Beantwoord: 267

Overgeslagen: 11
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Totaal

267
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Q7 Welke onderdelen van het Flamenco
Biënnale randprogramma heeft u bezocht?
Beantwoord: 99

Overgeslagen: 179

Korte pop-up
performance ...
Masterclass of
openbare...
Besloten
workshop

Kids workshop

Inleiding of
nagesprek
Film/documentai
re
Flamenco
Proeven
Flamenco
installatie ...
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Reacties

Korte pop-up performance in of rondom het theater

45,45%

45

Masterclass of openbare workshop (bijv. dans, zang, gitaar of ritme)

25,25%

25

Besloten workshop

20,20%

20

Kids workshop

2,02%

2

Inleiding of nagesprek

57,58%

57

Film/documentaire

10,10%

10

Flamenco Proeven

8,08%

8

Flamenco installatie in Muziekgebouw aan 't IJ

19,19%

19

Totale aantal respondenten: 99
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Q8 Vindt u de randprogrammering een
positieve aanvulling op het programma van
de Flamenco Biënnale?
Beantwoord: 99

Overgeslagen: 179
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Sommige
onderdelen w...
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80
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1,01%

1

Sommige onderdelen wel en sommige niet

18,18%

18

Totaal

99
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Q9 Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen
m.b.t. de randprogrammering?
Beantwoord: 28

Overgeslagen: 250

#

Reacties

Datum

1

Ik heb beide workshops bij Ricio Marquez gedaan. Het was toch jammer dat er helemaal geen gitarist was. Het
hoeft niet gedurende de hele workshop, maar op zijn minst aan het eind wel!

6-3-2017 13:40

2

Ga zo door

6-3-2017 9:21

3

mag professioneler

4-3-2017 16:04

4

WAS VOORTREFFELIJK

3-3-2017 17:29

5

Ik denk dat de organisatie er goed aan doet om echt alle flamencodocenten uit de Biennalesteden te integreren in
de randprogrammering. Dat is al n heel eind goed op weg. Misschien is het n goed idee om ruim van te voren, dus

25-2-2017 19:21

ver voordat de volgende Biennale begint, een soort van open inspraakmiddag of informatieavond te houden waarin
er met de mensen van de Nederlandse flamencowereld overlegd wordt van wat zij zouden kunnen betekenen en
kunnen verwachten gedurende de volgende Biennale. Door hun nog meer bij de programmering te betrekken,
kunnen zij hun achterban weer nog beter meekrijgen in dit spektakel.
6

Maakt dat je in de sfeer komt van het Spaanse. Meer info maakt het nog interessanter.

25-2-2017 15:42

7

MEER MERCHANDISING AANBIEDEN GERICHT OP DE WINTER BIJV. MUTSEN, SJAALS ECT, KAN ME

22-2-2017 15:00

ELKE TWEE JAAR WEER VERKOPEN.
8

ook wat meer beeldende kunst. Ik kan zorgen voor bronzen beeld van flam danseres van 1 1/2 meter

22-2-2017 11:41

9

De deuren sluiten als de inleiding begonnen is; het was erg storend dat de inleiding begonnen was en er nog

21-2-2017 19:17

steeds mensen binnenkwamen/praatten/plaats zochten. De inleiding was erg goed en ik vond het niet erg
respectvol naar de dame die haar verhaal stond te vertellen.
10

Ik woon in Zuid-Limburg en zou best graag ook eens aan flamenco zelf willen proeven. Ik begrijp dat er in
vergelijking tot de Randstad een veel kleiner publiek is, maar toch ...!

21-2-2017 18:38

11

nvt

21-2-2017 15:13

12

Ik zie graag flamencokenners aan het woord bij het bijwonen van een inleiding

21-2-2017 14:46

13

weten jullie veel beter

21-2-2017 14:10

14

Ik begin me inmiddels een beetje te ergeren aan de standaard flashmob die tegenwoordig bij elk flamencofestival
lijkt te horen.

20-2-2017 9:36

15

Nog beter aankondigen bijv. op facebook. Dan kunnen gasten eerder komen voor de voorstelling. Vaak wist men
niet dat er een pop-up was.

19-2-2017 22:29

16

Graag ook plaats voor wat traditionelere flamenco op hetzelfde niveau als de fusion mengvormen

19-2-2017 17:49

17

film en documentaires graag

19-2-2017 14:05

18

Meer aandacht voor palmas, ritmes er is (naar mijn mening) in het algemeen te weinig aandacht voor de fundatie

19-2-2017 10:04

van flamenco, zeker voor mensen die dansen. Het is een solide maar ingewikkelde basiskennis die mede helpt om
de flamenco te doorgronden.
19

Masterclass Antonio Canales was meer een openbare les dan masterclass. Ik had verwacht dat Canales dansers
zou helpen hun dans te verbeteren i.p.v. samen met hen een choreografie instuderen. Was toch erg leuk, daar niet

18-2-2017 13:20

van
20

Ik vond het dit jaar nog grootser, in de zin van : warm, flamencosfeer, keuzes,

18-2-2017 12:16

21

nee

18-2-2017 12:13

22

Workshops (ook) centraler bijv. Utrecht

18-2-2017 11:35

23

Flamenco installatie was niet heel duidelijk wat het was. Helaas kan de Flamenco Proeven niet bij - dat lijkt me
leuk.

18-2-2017 10:53

24

Wij hadden de indruk dat tegelijkertijd met de inleiding op de voorstelling van Rocio Molina en pop up was in het

18-2-2017 8:11

theater. Dat vonden we jammer: omdat wij niet bij de pop up konden zijn, maar ook omdat de muziek / overige
geluiden van de pop up de inleiding " verstoorden" (zwaar uitgedrukt, maar zelfs de spreekster reageerde erop).
25

Gewoon door gaan, blijf combineren innovatie en traditie van flamenco.

18-2-2017 0:12

26

Nee

17-2-2017 23:27
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27

Films kijken

17-2-2017 23:19

28

Nee

17-2-2017 22:44

12 / 26

Publieksonderzoek VI Flamenco Biënnale Nederland 2017

SurveyMonkey

Q10 Wat vond u van de Flamenco Biënnale
als geheel?
Beantwoord: 265

Overgeslagen: 13
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37,36%

99

Totaal

265
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Q11 U kunt hier uw keuze toelichten:
Beantwoord: 131

Overgeslagen: 147

#

Reacties

Datum

1

Te weinig traditionele flamenco; te doelgroep gericht met overlap naar andere genres.

17-3-2017 17:57

2

Vond het prachtig en heb zeer genoten!

11-3-2017 22:46

3

Jammer dat tegenwoordig de meeste randprogrammas in Adam zijn. Voorheen was er meer te doen in rdam. Nu
door het hele land maar ik woon ik rdam. Ik houd het meest van authentieke flamenco en dit jaar was het
programma vooral gericht op mixen met allerlei andere dingen. Natuurlijk mag daar ook aandacht voor zijn maar

10-3-2017 19:24

iets meer puur mag van mij wel.
4

kan niet echt oordelen op basis 1 voorstelling

7-3-2017 21:45

5

Geweldig dat Rocio Marquez er was!

6-3-2017 17:37

6

We hebben een voorstelling gezien met een groep muzikanten (orchestra Chekara) met een fantastische danseres.
Als ik aan haar dansen denk,word ik weer vrolijk en enthousiast. Wat een klasse en beheersing ! Als ze volgend

6-3-2017 13:37

jaar weer komt, zijn wij van de partij !
7

Rocio Molina absolute top.

6-3-2017 9:22

8

gebaseerd op 1 voorstelling

5-3-2017 21:29

9

verdeling niet goed, Te veel evenementen in Amsterdam

5-3-2017 15:01

10

uitstekende zangeres, danseres en instrumentalisten, bijzondere instrumenten

5-3-2017 11:11

11

gezien openingsvoorstelling

5-3-2017 9:54

12

Meer aandacht voor de danseres was op zijn plaats geweest. Zij maakt toch 50% van de sfeer bij de voorstelling.

5-3-2017 8:12

13

Ik vond het fantastich en mijn vrouw houdt niet van muziek maar ook zij vond het erg mooi

4-3-2017 22:48

14

Kan ik niet beoordelen, slechts 1 voorstelling gezien

4-3-2017 21:38

15

Imponerend, vitaal, mooi

4-3-2017 16:01

16

gezellig ontspannen sfeer met liefhebbers van de flamenco

4-3-2017 13:44

17

Divers en hoge kwaliteit

4-3-2017 12:58

18

Geweldige danseres begeleid door een enthousiaste internationale groep die geïnspireerd stond te spelen

4-3-2017 10:11

19

Ik ben niet geweest omdat ik ziek was en heb helaas niemand anders kunnen vinden die mijn kaartjes wilde
hebben.

4-3-2017 9:23

20

Maar 1 concert gehoord, de opening in de Doelen. Dat vond ik goed

4-3-2017 6:19

21

het was een mooi concert dat ik heb bezocht.

3-3-2017 20:49

22

De opening met de cello's was ronduit indrukwekkend. De Arabische avond was ook zeer geslaagd. De flamencofado avond had wat meer uitgesproken gemogen. Ik vond dat "teveel van hetzelfde".

3-3-2017 20:06

23

Manuel ( mannelijke flamencodanser vond ik niet zo goed) de intro met cello fantastisch!

3-3-2017 19:56

24

De voorstelling die ik heb gezien was goed.

3-3-2017 19:39

25

Heb maar één voorstelling gezien (in de Doelen) en daar erg van genoten. Met dj na afloop en hapjes/drankjes
werd sfeer vastgehouden en konden we lang nagenieten

3-3-2017 19:19

26

Wat ik gezien heb goed! Ga er volgend jaar zeker naar toe

3-3-2017 18:59

27

er was arabo andalus muziek en flamenco fado vind ik speciaal mooi

3-3-2017 18:30

28

Afwisselend door de invloeden van de muziek uit marokko en turkije

3-3-2017 17:52

29

We waren op de openings avond. Werden leuk ontvsngen door een groep Flamenco amateurs. Combi met Celli
geweldig!

3-3-2017 17:11

30

Ik vond de concerten (Habichuela) en Rocio Marquez wel goed,

28-2-2017 16:03

31

Vind ik lastig te beoordelen omdat ik maar een voorstelling heb bezocht.

27-2-2017 19:33

32

ik heb alleen 1 voorstelling gezien. k heb dus geen oordeel over de Biennale als geheel.

26-2-2017 22:36
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gedaan, workshops gevolgd en waanzinnige optredens gezien!
34

Kan niet oordelen omdat slechts een voorstelling bezocht is.

23-2-2017 18:29

35

heel aparte voorstellingen,enorm vernieuwend en inspirerend op gebied van dans en muziek

23-2-2017 10:40

36

Er waren meerdere aansprekende voorstellingen geprogrammeerd. Helaas had ik geen tijd om meerdere
voorstellingen te bezoeken.

22-2-2017 21:49

37

José Valencia gezien en vooral gehoord. Pijnlijk hard geluid! Begrijp dat de artiest eigen geluid verzorgde. Biënnale
zou hier niet mee akkoord moeten gaan.

22-2-2017 21:30

38

gezien: 1)Flamenco Andalusí (top muzikanten/top danseres) 2) José Valencia (helaas te luid!) +topdanser Canales

22-2-2017 21:29

39

Was tevens actief als vriwilliger en zodoende extra genoten.

22-2-2017 17:30

40

Ik wist niet dat het Biënnale was, ik ging gewoon naar een goede flamencovoorstelling

22-2-2017 15:44

41

WAS ACTIEF ALS VRIJWILLIGER MAAR OOK ALS BEZOEKER ER BIJ.

22-2-2017 15:00

42

wij, echtgenote en ik, hebben genoten.

22-2-2017 13:49

43

Ik heb slechts 1 voorstelling gezien .

22-2-2017 13:44

44

grote diversiteit en vernieuwing

22-2-2017 12:47

45

Mijn keuze voor ROcio Molina was een absolute meevaller, totaal genot.

22-2-2017 11:19

46

hoogkwalitatief/innovatief

22-2-2017 9:29

47

Er ligt wel erg veel nadruk op de theatrale aspecten.

22-2-2017 1:23

48

De Biënnale als geheel kan ik niet beoordelen!

21-2-2017 23:39

49

Ik kan geen keus maken want ik heb helaas maar 1 voorstelling kunnen bezoeken

21-2-2017 22:59

50

gevarieerd programma en gedurfde keuzes

21-2-2017 22:24

51

ik heb alleen de voorstelling van Rocio Molina bezocht, het was in een woord fantastisch, zelden zo een emotie
meegemaakt.

21-2-2017 21:47

52

Dju-Dju bezocht, de helft van de voorstelling met oren dicht gezeten, wij vonden het beiden afschuwelijk, helaas
zaten we in het midden van de zaal en konden niet weg zonder andere mensen te storen, 1e en laatste keer
Flamenco Biennale

21-2-2017 21:27

53

na 1 voorstelling kan men geen oordeel ober het geheel geven.

21-2-2017 21:17

54

De programmakeuze is gedurfd en avontuurlijk terwijl de flamenco roots toch helder doorklinken in muziek en
dans. Wij waren diep geraakt door de voorstelling El Amor Brujo, wat een klasse musici en originele
arrangementen. Ook de dubbel sessie in Korzo was captivating.

21-2-2017 21:05

55

Ik was een deel van de tijd in het buitenland dus heb helaas maar weinig kunnen bezoeken. Het concert was

21-2-2017 19:54

mooi, het afsluitende feest wel leuk, maar ik vond het niet echt een feest, meer een paar voirstellingen achter
elkaar.
56

Geen opmerkingen

21-2-2017 18:39

57

geweldig!!!!

21-2-2017 18:32

58

Ik heb slechts 1 voorstelling bezocht, dit is te weinig voor een algemene mening

21-2-2017 18:15

59

Dit oordeel heeft uitsluitend betrekking op de door mij bezochte voorstelling (Molina)

21-2-2017 18:13

60

Mijn voorkeur gaat uit naar de traditonel flamenco.

21-2-2017 17:51

61

Wat heeft een kuchende / spugende /krijsende muzikant nou met de flamenco te maken. ik hoopte zo dat het om
de echte flamenco zou gaan maar was zeer teleurgesteld in het gehele gebeuren.

21-2-2017 17:30

62

Voorstelling van Rocío Molina was geweldig, maar op basis van 1 voorstelling kan ik niet zoveel zeggen over de
Biënnale als geheel. Voor zever ik het kan overzien was het een veelzijdig programma.

21-2-2017 17:13

63

Ik heb niet veel van de voorstellingen gezien,maar de kwaliteit van de voorstelling en van voorgaande jaren vond ik
goed. Vernieuwend en spannend.

21-2-2017 16:54

64

slechts 1 voorstelling gezien

21-2-2017 16:53

65

zang,muziek combinatie van barok en flamenco

21-2-2017 16:42

66

Er was weer een prachtig aanbod van topartiesten. Ook al kan ik niet overal naartoe, ik geniet ook van alle

21-2-2017 16:20

aandacht voor flamenco, de berichtgeving en interessante artikelen, ook bv het tijdschrift mundo flamenco met een
speciale bienale uitgave enz. De voorstelling van Rocio was top!!!!
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67

Fantastisch dat de organisatie Maastricht in het programma heeft opgenomen!

21-2-2017 16:17

68

Hele avond genoten van zoveel passie

21-2-2017 15:58

69

veel variatie

21-2-2017 15:57

70

Geen idee van het programma, dus eigenlijk is mijn antwoord: n.v.t.

21-2-2017 15:20

71

leidend op het gebied van " vernieuwende " flamenco

21-2-2017 15:17

72

nvt

21-2-2017 15:16

73

Voorstelling in Maastricht was zeer bijzonder!

21-2-2017 15:11

74

Verrassend sprankelend vernieuwend

21-2-2017 14:58

75

Fantastische voorstelling!

21-2-2017 14:55

76

Ik zie graag meer artiesten geprogrameerd staan in theater aan het Vrijthof.Maite Martin bijvoorbeeld

21-2-2017 14:48

77

De voorstelling had niets met flamengo te maken. Met deze voorstelling zet je mensen op het verkeerde been. Ga

21-2-2017 14:43

de volgende keer zeker niet meer.
78

Maar 1 voostelling gezien, die was geweldig

21-2-2017 14:29

79

Weet niet. Heb alleen de weergaloze Rocia Molino gezien.

21-2-2017 14:23

80

Prachtige voorstelling gezien

21-2-2017 14:18

81

blijft geweldig en vernieuwend ,heel knap om dit mee te beleven

21-2-2017 14:11

82

de voorstelling die wij gezien hebben was heel verrassend , vernieuwend en erg goed

21-2-2017 14:07

83

Ik heb slechts 1 voorstelling bezocht dus kan geen oordeel geven over het totaal.

21-2-2017 13:12

84

Groot aantal voorstellingen

20-2-2017 23:31

85

Ik heb helaas niet zoveel kunnen zien, maar wat ik gezien heb was heel leuk en mooi. Ik hoop volgend jaar meer
te kunnen zien.

20-2-2017 21:21

86

Vind het erg mooi dat het programma door de jaren heen steeds meer in het hele land plaats is gaan vinden. Top!!

20-2-2017 12:00

87

Voor mijn gevoel is het buiten de gebaande paden treden van de NL Biënnale inmiddels bijna net zo cliché als het
gebaande pad volgen

20-2-2017 9:38

88

Een aantal voorstellingen hebben mooie recensies gehad. Helaas koos ik voor Dju Dju en die vond ik matig tot
slecht! Geen flamenco, maar een performance die slechts zijdelings met flamenco te maken heeft. Het moedigde

19-2-2017 22:55

me niet aan om naar een volgende voorstelling te gaan, wat ik doorgaans wel doe. Jammer!
89

In 2 weken tijd heeel veeeel flamenco. En dan heel veel flamenco's ontmoeten en super voorstellingen zien. TOP!

19-2-2017 22:36

Super dat er zoveel aanbod is in meerdere steden. Het kan niet anders dat er dan dubbel geprogrammeerd moet
worden. Ik snap ook dat het niet anders kan en dat men moet kiezen uit zoveel moois op 1 dag. Maar dank jullie
wel, Ernestina, Annemarie en iedereen die de 6de editie tot een succes heeft gebracht: olee con olee con olee!
90

Ik vond de keuze goed! Ik had graag meer voorstellingen bezocht, maar ik woon in het zuiden des lands en het is
duur. De ene voorstelling in Eindhoven was prachtig! En ik heb daar het boek met de mooie dvd gekocht.

19-2-2017 22:33

91

prachtig aanbod diversiteit .Mooie locaties .Prima sferen.

19-2-2017 21:58

92

soms zeer goed, soms gemiddeld loopt erg uiteen

19-2-2017 17:49

93

heb prachtige muziek gezien en gehoord, dank aan het team

19-2-2017 14:06

94

zeer afwisselend

19-2-2017 11:10

95

De voorstelling die ik gezien heb, was heel mooi! Ten opzichte van voorgaande edities was er veel in andere
steden dan in Rotterdam, dat vond ik jammer. Verder miste ik in Rotterdam ook het filmgedeelte, voorgaande jaren

19-2-2017 11:02

ben ik ook naar flamenco films geweest en dat vond ik een leuke aanvulling.
96

Ik vond Pepe Habichuela en ook Kike Morente weergaloos

18-2-2017 19:48

97

Zeer afwisselend

18-2-2017 17:32

98

Het voorstellingen-aanbod mag wat mij betreft iets meer Flamenco puro bevatten.

18-2-2017 16:03

99

Laat zien dat flamenco leeft.

18-2-2017 13:53

100

Kennis maken met de nieuwe generatie zangers, gitaristen en dansers is sterk element aan FB. Met daarnaast toch
ook een aantal grote gevestigde namen. Eigen producties met cross-overs zijn ook altijd zeer geslaagd. Ik vond
eerlijk gezegd José Valencia het minst in het geheel.

18-2-2017 13:24

101

Kwalitatief zeer goed en vernieuwend.

18-2-2017 12:58

102

Zoals altijd spannend en vernieuwend.

18-2-2017 12:49
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103

Fantastische artiesten, sfeer en organisatie. Petje af!

18-2-2017 11:37

104

Ik heb ervan genoten

18-2-2017 11:36

105

21 januari BIMHUIS; jammer dat interviewer zichzelf belangrijker vond dan gitarist. Gelukkig greep directeur
Ernestine in. 28 januari Rocio Molina: fabelachtig.

18-2-2017 11:27

106

Indrukwekkende optredens gezien, en een mix van voorstellingen gekozen (4 - dans, zang, gitaar, fusie met andere
muziek). Altijd beter dan verwacht. Rocio Molina was misschien de beste dansvoorstelling dat ik ooit heb gezien.

18-2-2017 10:56

107

Mooi.

18-2-2017 10:21

108

jullie zouden een zeer goed krijgen wanneer je wat meer traditionele flamenco naar hier haalt. er is al bijna geen
flamenco in ndl. waarom dan flamenco gemixt met Iraans, Indiaas gedoe etc. heel jammer!

18-2-2017 9:49

109

Timing van workshops niet altijd handig voor mensen die werken (Manuel Linan)

18-2-2017 9:47

110

andere verwachting voorstelling gehad, dit was teleurstellend

18-2-2017 9:38

111

zeer gevarieerd aanbod van bekende artiesten tot iets minder bekende artiesten zeer hoge kwaliteit

18-2-2017 9:36

112

Ik vind het programma steeds moderner worden . En ik hou veel meer van de traditionele flamenco. Heeeeeel erg
jammer dus. Het wordt steeds meer moderne dans met een vleugje flamenco...jammer

18-2-2017 8:38

113

Zeer goed en gevarieerd programma. Alleen jammer dat het programma buiten de randstad belerkt is.

18-2-2017 8:32

114

Het was echt (weer) Het Grote Genieten dit jaar en ik kijk uit naar de volgende editie! Voor mij als noorderling
(Friesland) is het echter helaas ook een beetje likkebaardend " naar beneden" kijken. Vanwege de reistijd -en
planning en bijkomende kosten voor het reizen- kan ik helaas veel minder meemaken dan ik graag zou willen. Ik

18-2-2017 8:22

begrijp heel goed dat het natuurlijk niet mogelijk is om alle voorstellingen over het hele land te verspreiden en ik
was al heel erg blij dat er workshops in Groningen te volgen waren (is voor mij ook een uur reistijd), maar zou in
een volgende editie misschien ook (al was het er maar eentje....) een voorstelling in het noorden kunnen worden
gedaan? Met Groningen (of Zwolle?) zou ik mijn handen al dicht knijpen.
115

weinig dansprogr, in Amsterdam

18-2-2017 8:19

116

!Fantastico!

18-2-2017 7:04

117

Uitmuntende artisten en een gevarieerd programma

18-2-2017 0:42

118

het is te veel gericht op vernieuwing. Dat begint iets kunstmatigs te krijgen waardoor we veel goede artiesten
missen.

18-2-2017 0:20

119

Ik heb alleen het slotfeest kunnen bezoeken dus kan ik over een totaal ervaring weinig zeggen

17-2-2017 23:55

120

Ik vind de programmering soms wat te modern of ver gezocht. Een afwisseling tussen vernieuwende flamenco en
traditionele flamenco zou ik fijner vinden.

17-2-2017 23:44

121

Heerlijke muziek met goede sfeer rondom pop up en lezingen!

17-2-2017 23:34

122

Mooie voorstellingen over het algemeen

17-2-2017 23:28

123

Divers innovatief en ook met flamenco puro

17-2-2017 23:25

124

Flamenco is een feest...goede muziek en artiesten!

17-2-2017 23:15

125

Topkwaliteit, diversiteit en vernieuwend

17-2-2017 23:10

126

Er worden wel erg veel voorstellingen als "flamenco" verkocht, die dat niet lijken te zijn.

17-2-2017 22:57

127

Alleen hier aandacht voor Flamenco Andalus.

17-2-2017 22:57

128

Mooie traditionele muziek, zang en dans gehoord en gezien

17-2-2017 22:52

129

Veel verschillende soorten voorstellingen. Mooie samenwerking tussen artiesten.

17-2-2017 22:51

130

rocio molina is top of the world, onvergetelijk en overstijgt alles is KUNST

17-2-2017 22:49

131

Ik vind zelf dat de focus dit jaar te veel lag op experimentele dans en dat er te weinig mooie traditionele
dansvoorstellingen waren. Bij José Valencia vond ik het geluid te hard en lelijk. Erg mooi vond ik Orquesta
Chequara.

17-2-2017 22:44
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Q12 Wat is uw geslacht?
Beantwoord: 263

Overgeslagen: 15
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176
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Q13 Tot welke leeftijdsgroep behoort u?
Beantwoord: 263

Overgeslagen: 15

Jonger dan 18
jaar

18-35 jaar

36-44 jaar

45 jaar of
ouder
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0,38%

1
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1,90%

5
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7,22%

19
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90,49%
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238
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Q14 Waar woont u?
Beantwoord: 263

Overgeslagen: 15

Amsterdam
(stad)
Rotterdam
(stad)

Den Haag (stad)

Utrecht (stad)

Maastricht
(stad)
Eindhoven
(stad)
Provincie
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Provincie
Zuid-Holland
Provincie
Utrecht
Provincie
Noord-Brabant
In het
buitenland
Elders in
Nederland, nl
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Reacties

Amsterdam (stad)

16,73%

44

Rotterdam (stad)

11,03%

29

Den Haag (stad)

14,07%

37

Utrecht (stad)

3,42%

9

Maastricht (stad)

8,37%

22

Eindhoven (stad)

0,76%

2

Provincie Noord-Holland

6,08%

16

Provincie Zuid-Holland

15,59%

41

3,42%

9

3,04%

8

Provincie Utrecht
Provincie Noord-Brabant
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In het buitenland

3,04%

8

Elders in Nederland, nl

14,45%

38

Totaal

263

#

Elders in Nederland, nl

Datum

1

Delft

11-3-2017 22:46

2

Dordrecht

6-3-2017 17:38

3

Delft

6-3-2017 13:38

4

Ede

5-3-2017 21:29

5

Zeeland

5-3-2017 21:09

6

leiden

5-3-2017 18:45

7

haren

5-3-2017 9:54

8

Gorinchem

3-3-2017 19:56

9

Pijnacker

3-3-2017 17:12

10

Santpoort Zuid

25-2-2017 15:42

11

Valkenburg

23-2-2017 18:29

12

Heerlen

23-2-2017 10:40

13

Elst gld

23-2-2017 8:49

14

Geleen, Limburg

22-2-2017 13:45

15

Köln, Duitsland

22-2-2017 8:53

16

Elsloo (Lb)

22-2-2017 1:24

17

deels in italie en deels in Heerlen

21-2-2017 21:47

18

Beek (Limburg)

21-2-2017 18:39

19

wassenaar

21-2-2017 17:30

20

valkenburg ad Geul

21-2-2017 16:22

21

Geleen vlakbij Maastricht

21-2-2017 16:18

22

Beek lb

21-2-2017 15:59

23

Schinveld Limburg

21-2-2017 15:17

24

Beek LB

21-2-2017 14:49

25

Heerlen

21-2-2017 14:11

26

's-Hertogenbosch

20-2-2017 12:01

27

arnhem

19-2-2017 17:49

28

Arnhem

18-2-2017 21:46

29

haarlem

18-2-2017 16:59

30

Schinveld limburg

18-2-2017 12:49

31

Gelderland

18-2-2017 11:36

32

Limburg

18-2-2017 9:39

33

Friesland, Stiens (waarom staat Friesland er niet bij :-)

18-2-2017 8:22

34

Amstelveen

18-2-2017 8:20

35

Landgraaf, Limburg

17-2-2017 23:50

36

Harderwijk

17-2-2017 23:29

37

bij Arnhem

17-2-2017 23:16

38

Zeeland

17-2-2017 22:51
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Q15 Vul hier uw e-mailadres in om kans te
maken op een van de Flamenco Biënnale
paraplu's en/of om u aan te melden voor de
digitale nieuwsbrief:
Beantwoord: 194

Overgeslagen: 84

#

Reacties

Datum

1

thuisbeer@hotmail.com

17-3-2017 17:58

2

ellieseriese@hotmail.com

7-3-2017 17:15

3

josligtenberg@hotmail.com

7-3-2017 10:53

4

heursjlaeger@kpnmail.nl

6-3-2017 13:41

5

c.magermans@hccnet.nl

5-3-2017 21:29

6

marjakrans@gmail.com

5-3-2017 21:09

7

annekepronk@hotmail.com

5-3-2017 18:45

8

gerhouweling@yahoo.com

5-3-2017 15:02

9

ghommel@xs4all.nl

5-3-2017 11:12

10

koos.poot@upcmail.nl

5-3-2017 10:02

11

aaaukema@home.nl

5-3-2017 9:54

12

epmathlener@planet.nl

5-3-2017 9:14

13

cornoordzij@live.nl

4-3-2017 22:50

14

vanlomweldelege@kpnplanet.nl

4-3-2017 13:44

15

r.lub5@upcmail.nl

4-3-2017 10:12

16

dubliner832@gmail.com

3-3-2017 23:02

17

ton@tillekens.net

3-3-2017 22:44

18

mamvanwijk@gmail.com

3-3-2017 21:49

19

henk1.klooster@planet.nl

3-3-2017 20:49

20

tvanvelzen@yahoo.com

3-3-2017 20:07

21

Jose@kraak.org

3-3-2017 19:57

22

koldo.verheij@upcmail.nl

3-3-2017 19:20

23

rahe@xs4all.nl

3-3-2017 19:18

24

rl.stigter@hotmail.com

3-3-2017 18:59

25

doorn@eloutschool.nl

3-3-2017 18:31

26

hantzendevries@hotmail.com

3-3-2017 18:22

27

gavanwilligen@ziggo.nl

3-3-2017 17:53

28

Lorenareguera@aol.com

3-3-2017 17:52

29

Mhusen@upcmail.nl

3-3-2017 17:26

30

Lieke_boere@hotmail.com

3-3-2017 17:13

31

sabine.palmans@gmail.com

2-3-2017 12:36

32

m.odinot@casema.nl

27-2-2017 19:34

33

amber.tevelde@gmail.com

25-2-2017 23:33

34

masflamenco@hotmail.com

25-2-2017 19:23

35

jlavthor@tele2.nl

25-2-2017 15:44

36

l.hoogsteder@gmail.com

25-2-2017 15:43
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37

jsenden_3@hotmail.com

23-2-2017 23:36

38

ilonaroe@hotmail.com

23-2-2017 20:32

39

jglemmens@gmail.com

23-2-2017 10:40

40

ges@veurslyceum.nl

23-2-2017 8:45

41

j.tenhaaf@planet.nl

22-2-2017 21:50

42

jlkramer.jaap@gmail.com

22-2-2017 21:31

43

kattie.luyten@gmx.net

22-2-2017 18:49

44

mariet.goossens@telenet.be

22-2-2017 18:34

45

freddywissink@hotmail.com

22-2-2017 17:31

46

j.w.a.martin@ziggo.nl

22-2-2017 13:49

47

fmjarts@kpnmail.nl

22-2-2017 13:45

48

hansmarijkevandijk@casema.nl

22-2-2017 12:48

49

tom_cornips@hotmail.com

22-2-2017 11:42

50

brigitte.lebeau@telenet.be

22-2-2017 11:21

51

loekvanbroeck@hotmail.nl

22-2-2017 10:09

52

roydehair@gmail.com

22-2-2017 9:30

53

birgit.kolvenbach@web.de

22-2-2017 8:53

54

josijen@gmail.com

22-2-2017 1:25

55

cvanierssel@gmail.com

21-2-2017 22:59

56

kienvanrijnvanalkemade@kpnmail.nl

21-2-2017 22:25

57

gerard.kremers@telenet.be

21-2-2017 22:10

58

g.anselmini@live.it

21-2-2017 21:49

59

l.hus@wxs.nl

21-2-2017 21:27

60

Willem.handels@gmail.com

21-2-2017 21:06

61

Geraldinehendriks@gmail.com

21-2-2017 20:24

62

chris.wilms@telfort.nl

21-2-2017 20:00

63

marleendekker@planet.nl

21-2-2017 19:55

64

Bekkers_98@outlook.com

21-2-2017 19:49

65

cieleke@ziggo.nl

21-2-2017 19:28

66

gertje1961@live.com

21-2-2017 19:18

67

Gonnieb@hotmail.com

21-2-2017 19:03

68

F.sunnen@telfortglasvezel.nl

21-2-2017 18:48

69

anja.boesten@gmail.com

21-2-2017 18:39

70

gerdinjusmit@gmail.com

21-2-2017 18:35

71

mmdl1502@gmail.com

21-2-2017 18:33

72

avgagel@xs4all.nl

21-2-2017 18:14

73

Trudyvanhaaster@gmail.com

21-2-2017 17:51

74

laurixima@hotmail.com

21-2-2017 17:48

75

mc@steenwijk-groot.nl

21-2-2017 17:31

76

Fvandenboomen@hetnet.nl

21-2-2017 17:17

77

Devries.irene@gmail.com

21-2-2017 17:14

78

rene.lubberding@euronet.nl

21-2-2017 17:13

79

loesdreissen@gmail.com

21-2-2017 16:54

80

jos.vanhaastert@cnhind.com

21-2-2017 16:53
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81

michelineerdman1@gmail.com

21-2-2017 16:47

82

annemiekkusters@hotmail.com

21-2-2017 16:23

83

blank.landis@cox.net

21-2-2017 16:21

84

Pyke@ziggo.nl

21-2-2017 16:18

85

corinnakramer@gmail.com

21-2-2017 16:01

86

anitagelissen@live.nl

21-2-2017 15:59

87

julesboere@hetnet.nl

21-2-2017 15:57

88

Hakunz@ziggo.nl

21-2-2017 15:56

89

anna@woroba.demon.nl

21-2-2017 15:21

90

hjmoffer@kpnmail.nl

21-2-2017 15:18

91

gpoeran@hotmail.com

21-2-2017 15:17

92

jan.ramaekers@planet.nl

21-2-2017 15:12

93

l.stevens01@home.nl

21-2-2017 15:00

94

wstoffels@home.nl

21-2-2017 14:58

95

nandinijsten@hotmail.com

21-2-2017 14:56

96

titia.hansson@home.nl

21-2-2017 14:52

97

dsureveen@live.nl

21-2-2017 14:44

98

marjonvdmeer@xs4all.nl

21-2-2017 14:30

99

miriamjeunhomme@hotmail.com

21-2-2017 14:25

100

Nelingen@yahoo.com

21-2-2017 14:19

101

w.j.smeets@freeler.nl

21-2-2017 14:17

102

mgeurden0@hetnet.nl

21-2-2017 14:12

103

gracevankann@hetnet.nl

21-2-2017 14:11

104

info@uitbus.nl

21-2-2017 13:38

105

m.spaans@xs4all.nl

21-2-2017 13:15

106

ruud.vandiedenhoven@worldforum.nl

21-2-2017 13:14

107

jeroenvlugt@gmail.com

21-2-2017 13:12

108

joke_mient@hotmail.com

21-2-2017 0:03

109

koehler4@hotmail.com

20-2-2017 23:31

110

info@marlenewillemsen.nl

20-2-2017 21:22

111

gerritrigter@hetnet.nl

20-2-2017 20:03

112

mosvos@gmail.com

20-2-2017 18:55

113

f.g.pingen@hetnet.nl

20-2-2017 15:27

114

info@sonjaheimann.nl

20-2-2017 13:36

115

acm.vonk@icloud.com

20-2-2017 13:31

116

margotderks@online.nl

20-2-2017 12:01

117

Agnesgoey@ziggo.nl

19-2-2017 22:56

118

annierisa@hotmail.com

19-2-2017 22:36

119

heleenvdboom@hotmail.com

19-2-2017 22:35

120

annavdkamp12@gmail.com

19-2-2017 21:58

121

info@antheia.nl

19-2-2017 17:49

122

h.danser75@gmail.com

19-2-2017 15:05

123

tita.zanders@gmail.com

19-2-2017 14:06

124

i.nenitschka@telfort.nl

19-2-2017 11:11
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125

marjo@familievanoort.nl

19-2-2017 11:02

126

Helen@caaap.nl

19-2-2017 10:04

127

jischellekens@gmail.com

19-2-2017 0:11

128

Gijsbert@vanderLinden.cx

18-2-2017 21:46

129

marijkedewildex@gmail.com

18-2-2017 21:43

130

sboerleider@yahoo.com

18-2-2017 20:22

131

Ilonaroe@hotmail.com

18-2-2017 19:54

132

e.vanbroekhuisen@gmail.com

18-2-2017 19:48

133

enne.ham@online.nl

18-2-2017 17:37

134

i.nenitschka@telfort.nl

18-2-2017 17:33

135

yolojonker@yahoo.co.uk

18-2-2017 16:59

136

p.lanser@xs4all.nl

18-2-2017 16:25

137

ccmververs@gmail.com

18-2-2017 16:04

138

lhcazalla@hotmail.com

18-2-2017 14:21

139

pverbeek100@ziggo.nl. nl

18-2-2017 13:55

140

j.noordhoek9@gmail.com

18-2-2017 13:32

141

vos.ro@online.nl

18-2-2017 13:27

142

harrietrempe@hotmail.com

18-2-2017 12:59

143

hjmoffer@kpnmail.nl

18-2-2017 12:50

144

casafl@hetnet.nl

18-2-2017 12:16

145

marjoleine_motz@hotmail.com

18-2-2017 12:14

146

j.lijzenga@quicknet.nl

18-2-2017 12:11

147

Thessa.mobach@gmail.com

18-2-2017 11:37

148

linda_verspaendonck@hotmail.com

18-2-2017 11:33

149

gang26@zonnet.nl

18-2-2017 11:28

150

jokevlaar@hetnet.nl

18-2-2017 11:26

151

Gjlmermes@home.nl

18-2-2017 10:58

152

marco@huysgibraltar.nl

18-2-2017 10:39

153

klaassen55@hotmail.com

18-2-2017 10:21

154

wiendeld@gmail.com

18-2-2017 10:16

155

derks49@gmail.com

18-2-2017 10:01

156

m.albregts@planet.nl

18-2-2017 9:50

157

jvanhaaren@hotmail.com

18-2-2017 9:50

158

lindavanklink@gmail.com

18-2-2017 9:48

159

dorisschipholt@xs4all.nl

18-2-2017 9:44

160

c.staay1@chello.nl

18-2-2017 9:37

161

nicojongsma@hotmail.com

18-2-2017 9:23

162

Daphnekamp@yahoo.com

18-2-2017 9:14

163

mschouten016@gmail.com

18-2-2017 8:57

164

kaatjetroelalaatje@hotmail.com

18-2-2017 8:39

165

roberb29@gmail.com

18-2-2017 8:35

166

jo.sie@freeler.nl De digitale nieuwsbrief ontvang ik reeds.

18-2-2017 8:23

167

alkemade.m@ziggo.nl

18-2-2017 8:21

168

hdetiger@xs4all.nl

18-2-2017 8:20
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169

m_gelink@hotmail.com

18-2-2017 7:14

170

truusscheel@yahoo.es

18-2-2017 7:05

171

michielnaus@hotmail.com

18-2-2017 1:25

172

anaspaans@gmail.com

18-2-2017 1:18

173

Ileengraanoogst@icloud.com

18-2-2017 0:43

174

c.b.m.strijbosch@uu.nl

18-2-2017 0:23

175

arizaalcalde@gmail.com

18-2-2017 0:12

176

ginnekecm@gmail.com

18-2-2017 0:07

177

jan.nijkamp@chello.nl

17-2-2017 23:55

178

riniehouben@gmail.com

17-2-2017 23:50

179

Rosina.reedijk@gmail.com

17-2-2017 23:45

180

Myratermeulen@gmail.com

17-2-2017 23:34

181

Info@fka-architecten.nl

17-2-2017 23:29

182

rinawitberg@icloud.com

17-2-2017 23:20

183

Fakedebeek@emailt.nl

17-2-2017 23:19

184

petra10019@hotmail.com

17-2-2017 23:16

185

carli-kegel@planet.nl

17-2-2017 23:12

186

vlottes@planet.nl

17-2-2017 23:11

187

Mjong1963@gmail.com

17-2-2017 23:02

188

cam.aardema@gmail.com

17-2-2017 23:01

189

fred.reijmerink@hotmail.com

17-2-2017 22:58

190

mrtn@xs4all.nl

17-2-2017 22:57

191

minke@joosse.com

17-2-2017 22:53

192

Eleonora.bot@gmail.com

17-2-2017 22:51

193

a.havermans4@hotmail.com

17-2-2017 22:45

194

reijs.esther@gmail.com

17-2-2017 22:45
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De Flamenco Biënnale 2017 in de Internationale Digitale Pers
El País Semanal
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/ernestina-van-noort/
https://www.youtube.com/watch?v=PW6Ezq_N5tI
DIARIO DE SEVILLA
Rocio Molina
http://www.diariodesevilla.es/ocio/flamenco-matriz_0_1104489788.html
Balance
http://www.diariodesevilla.es/ocio/Exito-teatros-llenos-BienalHolanda_0_1105089512.html
Granada Hoy
http://www.granadahoy.com/ocio/Exito-teatros-llenos-Bienal-Holanda_0_1105089629.html

DE FLAMENCO COM
English
https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/the-dutch-bienniel-establishesitself-as-a-major-cultural-event-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/fantasia-para-violonchelo-yflamenco-rocio-marquez-leonor-leal-and-agustin-diassera-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/collective-orgasm-inamsterdam-with-rocio-molinas-flamenco-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/jose-valencia-wins-over-thedutch-audience-with-his-directo-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/david-lagos-warms-up-hollandwith-jerez-singing-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/interview-with-ernestina-van-de-noortdirector-of-the-dutch-bienal-de-flamenco-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/noticias/6-flamenco-bienal-of-netherlands-flamencobiennial-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/conciertos/6-bienal-de-flamenco-de-los-paises-bajos2.html

Chalaura
http://www.chalaura.com/2017/02/09/bienal-de-los-paises-bajos-2017/

GLOBAL FLAMENCO COM
Flamenco Biënnale Países Bajos 2017 vuelve a agitar los límites entre tradición y vanguardia.
Noticia
http://www.globalflamenco.com/2016/11/29/flamenco-biennale-paises-bajos-2017-vuelvea-agitar-los-limites-entre-tradicion-y-vanguardia/
Rocío Márquez canta entre chelos en la Flamenco Biënnale Países Bajos 2017. Noticia
http://www.globalflamenco.com/2017/01/10/rocio-marquez-flamenco-biennale-paisesbajos/
Flamenco Biënnale Países Bajos 2017. Alfredo Lagos, ‘Punto de fuga’ [crónica y fotos]
http://www.globalflamenco.com/2017/01/26/flamenco-biennale-paises-bajos-2017-alfredolagos-punto-de-fuga/
Flamenco Biënnale Países Bajos 2017. David Lagos, ‘Made in Jerez’ [crónica y fotos]
http://www.globalflamenco.com/2017/01/27/flamenco-biennale-paises-bajos-2017-davidlagos-made-in-jerez/
Flamenco Biënnale Países Bajos 2017. José Valencia con Antonio Canales, ‘Directo’
http://www.globalflamenco.com/2017/01/28/flamenco-biennale-paises-bajos-2017-josevalencia-antonio-canales/
Flamenco Biënnale Países Bajos 2017. Rocío Molina, ‘Caída del cielo’ [reseña y fotos]
http://www.globalflamenco.com/2017/01/29/flamenco-biennale-paises-bajos-2017-rociomolina-caida-del-cielo/
Flamenco Biënnale Países Bajos 2017. Rocío Márquez, ‘Fantasía para violonchelo y flamenco’
[crónica y fotos]
Crónica del concierto de clausura del festival en Muziekgebouw aan't IJ de Amsterdam
http://www.globalflamenco.com/2017/01/30/flamenco-biennale-paises-bajos-2017-rociomarquez-violonchelo-y-flamenco/
Mayte Martín canta ‘El amor brujo’ en Amsterdam como último preludio de la Flamenco
Biënnale Países Bajos 2017
http://www.globalflamenco.com/2016/09/22/mayte-martin-flamenco-biennale/

Website Divino [Oostenrijk]
http://www.flamenco-divino.at/flamencobiennale-holland-made-in-jerez/
http://www.flamenco-divino.at/flamencobiennale-holland-la-chana-interview-with-luciastojanovic/
http://www.flamenco-divino.at/flamencobiennale-holland-sara-cano/
http://www.flamenco-divino.at/flamencobiennale-holland-dju-dju-mit-nino-de-elche/
http://www.flamenco-divino.at/flamencobiennale-holland-edu-rocio-isabel/
http://www.flamenco-divino.at/flamencobiennale-holland-13-29-januar-2017/
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Amsterdam, Utrecht, Den Haag,
Rotterdam, Eindhoven, Maastricht,
Amersfoort, Antwerpen
www.flamencobiennale.nl

foto: Scarlett Hooft Graafland

Programma
Workshops
& Masterclasses

VI Flamenco Biënnale Nederland

De Flamenco Biënnale brengt van 13 tot en met 29 januari 2017 weer een internationale
keuze aan flamencosmaakmakers naar Nederland. Het tweejaarlijkse toonaangevende
muziek- en dansfestival toont voor de zesde keer de nieuwste ontwikkelingen in de
flamenco en presenteert eigenzinnige makers, grote sterren en veel jong talent. Het rijke
aanbod aan voorstellingen en concerten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Eindhoven, Maastricht, Amersfoort en Antwerpen wordt omlijst door een gevarieerd
randprogramma aan workshops, masterclasses, lezingen, films en documentaires,
jeugd- en amateurvoorstellingen en verrassende flamenco pop-ups. Zelf ‘Flamenco
Proeven’ kan onder leiding van professionals bij onze speciale flamencodiners en tijdens
de vele afterparty’s en jamsessies (juergas).
Bekijk het volledige programma op www.flamencobiennale.nl

foto: Zsuzsa Megyesi

Flamenco Biënnale Pop-Ups
De Flamenco Biënnale laat zich deze editie op talloze openbare
locaties zien: overdekte passages, trein- en metrostations en
theaterfoyers worden korte tijd omgetoverd tot onverwachte
flamencopodia. Deze guerrilla performances zijn korte en
ultrakrachtige voorstellinkjes waarin diverse muzikanten en
dansers in samenspel met het langslopende publiek en de
akoestiek van die plek verrassende flamencomomenten creëren.
Speciaal voor de Flamenco Biënnale en deze pop-ups ontwierp
Zsuzsa Megyesi van DosGolpes draagbare flamencovloertjes.
Bezoek ook haar installatie tijdens onze voorstellingen in het
Muziekgebouw aan’t IJ en waag zelf een danspasje!

Workshopprogramma Flamen>GO!

Het workshopprogramma van de Flamenco Biënnale biedt amateurs en professionals
in de flamenco de kans om hun kunsten en ‘soniquete’ – de flamencoswing – samen met
nationale en internationale artiesten verder te ontwikkelen. Ook deze editie geeft een
bijzondere selectie artiesten van het festival les in de verschillende disciplines: dans,
zang, gitaar, cajón en ritme op diverse niveaus.

Het Flamen>GO! programma wordt op zondag 29 januari 2017 dubbel feestelijk
afgesloten met om 16.00u een bruisende slotvoorstelling in het Bimhuis, Amsterdam.
Met optredens van Nederlandse amateurs en professionals: flamenco- en Indiase dans
in Rebels’ Cross met o.a. danseres Sara Cano in choreografie van Kalpana Raghuraman,
Compañía Parpadeo en een presentatie van de workshop Laboratio de Creación door
Leonor Leal. Later op de avond is er in hetzelfde Bimhuis een flamencojamsessie met
de top van de Nederflamenco! Voor meer info en tickets: www.flamencobiennale.nl

Flamenco Proeven
Zin in een swingende flamencomaaltijd? Flamenco
Proeven is een spannend concept waarin we je uitnodigen voor een bijzondere flamencodis, een kijkje in de
Andalusische én de flamencokeuken. Onder het genot
van een drankje en een hapje leer je onder leiding van
Antje Herber, Mascha Meijman en hun Spaanse special
guests de basisingrediënten van de flamenco: palmas
(klappen), jaleos (aanvuren), nudillos (ritmes roffelen op
de tafel) en natuurlijk een beetje cante (zang). Zo ‘proef’
je flamenco als in Andalusië.

foto: still uit de film ‘El Cante Bueno Duele’

Zie voor meer informatie
en data www.flamencobiennale.nl.

by lopezlab

Slotvoorstelling Flamen>GO! & Afterparty

workshops & masterclasses
Rafael Riqueni

Danser en choreograaf Manuel Liñan verkent graag
het spanningsveld tussen de flamencotraditie en het
hedendaagse. Het resultaat: moderne, excentrieke
flamencodans vol bezieling en elegantie. Middengevorderde dansers duiken onder leiding van Liñan in
de swingende en aanstekelijke dansstijl por tangos.
Gevorderde dansers die al vaardig zijn met de bata de
cola krijgen de unieke kans om voor het eerst les van
een man te nemen!

Isabel Bayón is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Sevillaanse school binnen de flamencodans, die wordt gekenmerkt door sierlijke bewegingen met handen, schouders en heupen. Ze laat
zich echter niet tegenhouden door de conventies,
zoals blijkt uit haar nieuwste voorstelling ‘Dju-Dju’,
waarin ze danst in choreografie van Israel Galván. In
Rotterdam zal Bayón een intensieve workshop geven
op twee niveaus: beg./midden en midden/gevorderd.

De albums van meestergitarist Rafael Riqueni
gelden als onmisbare toevoegingen aan het hedendaagse flamencorepertoire. In deze bijzondere
workshop krijgen ervaren gitaristen de unieke kans
om Riqueni’s techniek en compositietalent van
dichtbij mee te maken en te ervaren waarom hij door
zijn collegagitaristen wordt bewonderd. Aan de hand
van zijn oeuvre ga je aan de slag met harmonie en
compositie. Rafael Riqueni is terug, en hoe!

locatie Solid Ground, Tolhuistuin, Amsterdam

locatie SKVR Centrum, Rotterdam

locatie Lloyd Hotel, Amsterdam

niveau midden, por tangos
14 jan 11.00u – 12.30u 16 & 17 jan 18.30u-20.00u
prijs € 90

niveau beg./midden (>3jr ervaring), por bulerías
20 jan 18.30u-20.00u & 22 jan 11.00u-12.30u
prijs € 67,50

niveau gevorderd (>7jr ervaring)
28 & 29 jan 10.30u-12.30u
prijs € 90

niveau gevorderden, bata de cola por cantiñas
14 jan 12.45u-14.45u 16 & 17 jan 20.15u-22.15u
prijs € 135

niveau midden/gevorderden (>6jr ervaring),
por abandolaos
20 jan 20.15u-21.45u & 22 jan 12.45-14.15u
prijs € 67,50

niveau midden (>5jr ervaring)
28 & 29 jan 13.00-15.00u
prijs € 90

In 2008 lanceerde Leonor Leal haar solocarrière in
binnen- en buitenland met de diverse experimentele
stukken zoals ‘Leolelé’, het straatproject ‘El Verbo
en tu Boca’ en vernieuwende dansvideo’s. Tijdens dit
festival kun je op vele niveaus van Leonors talenten
genieten: ze geeft een beginnersworkshop en een
openbare masterclass dans in Den Haag en workshops choreografie en techniek in Groningen en
Eindhoven. In Amsterdam verzorgt zij een interessante ‘laboratorio’ op hoog niveau, voor dansers die
aan hun persoonlijke danstaal willen schaven. Door
middel van individuele en gezamenlijke improvisatieen creatieopdrachten wordt naar een korte voorstelling toegewerkt, die uitmondt in een optreden in het
Bimhuis Amsterdam.
locatie Korzo, Den Haag
niveau beginners
15 jan 14.30u-15.30u
prijs € 22,50
locatie Korzo, Den Haag
Openbare masterclass dans
15 jan 16.15u
tickets en meer informatie korzo.nl
locatie Kolder&Ko, Groningen
niveau midden (>4 jr ervaring), por tangos
16, 17 & 18 jan 18.30-20.00u
prijs € 100
niveau gevorderd (>6 jr ervaring), por martinete
16, 17 & 18 jan 20.15-21.45u
prijs € 100
locatie Studio El Candil, Eindhoven
niveau midden (>4jr ervaring), por abandolaos
20 jan 18.30u-20.00u & 21 jan 11.00u-12.30u
prijs € 67,50
niveau gevorderd (>6 jr ervaring), por romance
20 jan 20.15u-21.45u & 21 jan 12.45u-14.15u
prijs € 67,50

locatie OBA Theater, Amsterdam
Openbare masterclass dans
25 jan 20.00u
tickets en meer informatie oba.nl

Rocío Márquez
Jonge cantaora Rocío Márquez wordt geroemd om
haar vertolking van het klassieke repertoire, maar ze
wandelt met evenveel plezier en een fijne neus voor
vernieuwing buiten de gebaande flamencopaden. Het
middenniveau gaat aan de slag met de fandangos de
Huelva, haar specialiteit. Met de gevorderde zangers
gaat zij dieper in op de peteneras, waarin ruimte is
voor ieders unieke stemgeluid en interpretatie.
locatie Lloyd Hotel, Amsterdam
niveau midden (>4jr ervaring), por fandangos de Huelva
23 & 24 jan 18.00u-20.00u
prijs € 90
niveau gevorderden (>6jr ervaring), por peteneras
23 & 24 jan 20.15u-22.15u
prijs € 90

locatie Lloyd Hotel, Amsterdam
niveau beg./midden (al enige kennis van flamencoritmes)
28 jan 10.30u-12.00u
prijs € 30
niveau mid./gevorderd (ervaren met flamencoritmes)
28 jan 12.30u-14.00u
prijs € 30

Kinderworkshop
Maak Muziek!
Voor jonge flamencofans in de dop organiseren we
i.s.m. het Muziekgebouw een spannende kinderworkshop in het kader van ‘Maak Muziek!’. Flamenco
is muziek vol spannende ritmes die de muziek haar
karakteristieke geluid geven. Die ritmes klinken misschien ingewikkeld, maar iedereen kan ze leren! In
deze workshop gaan kinderen met een professionele
flamencodanseres aan de slag. Eerst door te klappen, zoals in echte flamenco ook gebeurt. Vervolgens
pakken we de instrumenten uit het SoundLAB erbij
en maken we met flamencoritmes ons eigen
muziekstuk met een Spaans tintje! Olé!
locatie Atriumzaal, Muziekgebouw aan’t IJ,
Amsterdam
29 jan 15.00u
tickets € 8,50 per kind (7-12 jaar)
via www.muziekgebouw.nl

locatie Solid Ground, Tolhuistuin, Amsterdam
niveau gevorderd (>7jr ervaring), Laboratio de Creación
23, 24 & 26 jan 19.00u-21.00u & 28 jan 11.00u-13.00u
presentatie Flamen>GO! slotfeest, zo 29 jan 16.00u
Bimhuis Amsterdam
prijs € 180

De workshop is zonder ouders/verzorgers en duurt
90 minuten inclusief de presentatie van het gemaakte muziekstuk aan het eind.

foto: Curro Casillas

foto: Klaus Handner

José Manuel Ramos (Sevilla, 1987) werd binnen de
beroemde “Farruco”-traditie opgeleid als danser.
Vanwege zijn feilloze en inspirerende beheersing
van het compás is hij ook een veelgevraagd palmero.
Rocío Molina reist niet zonder ‘haar’ Oruco! Het middenniveau is bedoeld voor mensen die enige kennis
van het compás hebben en het gevorderdenniveau
voor diegenen die al een tijdje bezig zijn en graag
hun kennis en kunnen verder uitbreiden.

foto: Erik van Gurp

Leonor Leal

Antonio Gómez de los Reyes werd geboren in het
hart van zigeunerwijk Triana, in een familie vol
flamencoartiesten. Na jaren van roem en een sterrol
in Tony Gatliffs ‘Vengo’, verdween hij van de podia. De
danser beleeft nu een spectaculaire ‘tweede jeugd’
in de Spaanse tablao’s. Zijn unieke stijl is “ongekunsteld en gaat diep de traditie in”. In deze masterclass
krijgen leerlingen én het publiek de kans het geheim
achter zijn indrukwekkende podiumaanwezigheid te
ontdekken.

El Oruco

foto: Prisca Briquet

foto: Marcos G Punto

Antonio Canales

foto: Manuel Naranjo Martell

Isabel Bayón

foto: Alejandro Espadero

Manuel Liñan

Flamenco
Biënnale Express
Tijdens het festival loop je kans om verrast
te worden door een horde vrolijke flamencodansers. Begeleid door gitaar, zang en geklap
dansen zij allemaal dezelfde choreografie.
Onder leiding van lokale flamenco-docenten
verenigt een groep van beginnende en professionele aficionados zich voor een swingend
‘samendansspektakel’ in de openbare ruimte.
I.s.m PEU Rotterdam.

Film La Chana

foto: still uit de film ‘La Chana’

In deze documentaire duiken we in het roerige leven
van danseres Antonia Santiago Amador, ‘La Chana’ die
furore maakte in de jaren ‘60 en 70. Net voor haar grote
doorbraak in Hollywood verdween ze echter opeens uit
de schijnwerpers. De film volgt haar leven vanaf het drama dat zich achter de schermen afspeelde, tot aan haar
comeback op het podium, na een pauze van dertig jaar.
Na afloop is er een Q&A met regisseur Lucija Stojevic
en La Chana. (tbc.) Zie voor data en locaties screenings
www.flamencobiennale.nl. I.s.m Cinedans.
Locaties en data zie: www.flamencobiennale.nl
I.s.m Cinedans

Meer informatie, locaties & adressen

Inschrijven?

Kijk voor meer achtergrondinformatie over de docenten en de adressen van de workshoplocaties op
www.flamencobiennale.nl.

Wil je je aanmelden voor een workshop? Stuur dan
een mailtje naar workshopcoördinator Annemarie
van Drecht, workshops@flamencobiennale.nl. Bij
het volgen van twee of meer workshops krijg je 5%
korting op de totaalprijs (met uitzondering van de
palmasworkshops door El Oruco). De inschrijving is
definitief wanneer het geld is overgemaakt op rekening NL37 INGB 0004 2892 76 (BIC: INGBNL2A) t.n.v.
Stichting PerpetuumM te Amsterdam, o.v.v. de naam
van de deelnemer, de workshop en het niveau.

Data, tijden en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.

Volg ons op

www.flamencobiennale.nl

Digital Links Flamenco Biennial NL 2017
Programme Brochure
https://issuu.com/flamencobiennale/docs/vi_flamenco_biennale_programme_broc
Timetable
http://www.flamencobiennale.nl/en/nieuws/blokkenschema-festivalprogramma/
Picture (and video) Gallery
http://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij
Media: National and International Press
http://www.flamencobiennale.nl/nl/in-de-media
Festival Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=2FQL5RZv9uQ
Making-of Campagnebeeld/Campaign Image - Scarlett Hooft Graafland
https://www.youtube.com/watch?v=vcJKYTVD7H4
Trailer Fantasía para Violonchelo y Flamenco (co-production with Cello Biennial Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=ugsE73O2rWo
Teaser Rebels’ Cross (Festival Creation 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=k9sAubwbeuw
General YouTube Channel Dutch Flamenco Biennial
https://www.youtube.com/user/FlamencoBiennaleNL
VPRO Vrije Geluiden Special - José Valencia, Leonor Leal and others
https://www.vpro.nl/vrije-geluiden/lees/festivals/flamenco-biennale/fb17.html
Alfonso Aroca Quintet at Podium Witteman/ NTR Television
https://www.youtube.com/watch?v=Cqehad9GqmM
All video reports throughout the festival:
Felix Vazquez:
Stop-motion movie with Sara Cano
https://www.youtube.com/watch?v=mYG5m52jtRQ
Recap Sara Cano - A Palo Seco
https://www.youtube.com/watch?v=vNInq60ymzo
Pablo Martin Caminero in the Lloyd Hotel
https://www.youtube.com/watch?v=bJZfV6ALgKA
Recap Rebels’ Cross
https://www.youtube.com/watch?v=DdpnYRFo2P4
Recap Pepe Habichuela & Alfredo Lagos
https://www.youtube.com/watch?v=P5hUfSKLbjY
Recap Isabel Bayón - Dju Dju
https://www.youtube.com/watch?v=C1b5HOhAYYw
Recap Alfonso Aroca Quintet - Orilla del Mundo
https://www.youtube.com/watch?v=QLk8MBpsOvI
Alfredo Lagos &amp; Rosalia at Puerto Pata Negra Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=N8nv1errvAE
Live from the Kitchen of the Lloyd Hotel
https://www.youtube.com/watch?v=oJ0lSJ15LJs
Recap Alfredo Lagos feat. Diego Carrasco, Rosalía and others
https://www.youtube.com/watch?v=0a6Uh4mrLUk
Recap Rocio Marquez - El Niño
https://www.youtube.com/watch?v=SjmT5FElWxs
Recap I Made in Jerez - David Lagos, Mercedez Ruiz and others
https://www.youtube.com/watch?v=LISQNogB6d8
Recap II Made in Jerez - David Lagos, Mercedez Ruiz and others
https://www.youtube.com/watch?v=QYySZ8HEgqs
Recap Rocio Molina - Caída del Cielo
https://www.youtube.com/watch?v=s5fuXOmq0sw
Rehearsal Fantasía para Violonchelo y Flamenco
https://www.youtube.com/watch?v=n0Qt7uXpODQ
A taste of Flamenco with Diego Carrasco - Lloyd Hotel
https://www.youtube.com/watch?v=oJgFuYu6EZk
Rehearsal Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble I - Lloyd Hotel
https://www.facebook.com/FlamencobiennaleNL/videos/1491012867611618/
Rehearsal Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble II - Lloyd Hotel
https://www.facebook.com/FlamencobiennaleNL/videos/1491017370944501/
Rehearsal Alfonso Aroca - Lloyd Hotel
https://www.facebook.com/FlamencobiennaleNL/videos/1491136467599258/
Rehearsal Alfonso Aroca Quintet - Lloyd Hotel
https://www.facebook.com/FlamencobiennaleNL/videos/1491814370864801/
Hans Schepp:
Opening Night: Fantasía para Violonchelo y Flamenco - Solo Suite for Cello
https://www.youtube.com/watch?v=xlclSSoBNBs
Opening Night: Pop-Up Shows
https://www.youtube.com/watch?v=0w_aEVS2tRQ
Public Workshop Leonor Leal
https://www.youtube.com/watch?v=b3s_UBN5_F4
Impression Closing Night I
https://www.youtube.com/watch?v=sDwORRYaJBk
Impression Closing Night II
https://www.youtube.com/watch?v=N5mdgSHiT9w
Tony Minnema:
Recap I Manuel Liñán - Reversible
https://www.youtube.com/watch?v=zexWgjKMWWw
Recap II Manuel Liñán - Reversible
https://www.youtube.com/watch?v=iBWJX7qSX2Y
Recap III Manuel Liñán - Reversible
https://www.youtube.com/watch?v=6B4X9ACBazM
Recap Orquesta Chekara - Flamenco Andalusí
https://www.youtube.com/watch?v=vEXJ32bMV10
Recap Pepe Habichuela
https://www.youtube.com/watch?v=S48WOakr99M
Pop-up show on Amsterdam Central Station
https://www.facebook.com/FlamencobiennaleNL/videos/1491162377596667/

Model III F voor de Prestaties van Festivals
3.1

Prestatieoverzicht

--

Huidig boekjaar

Begroting
niet wijzigen

Vorig Boekjaar

Duur in dagen

17

18

0

Aantal activiteiten kernprogrammering

38

40

0

Aantal overige activiteiten

68

59

0

Totaal aantal activiteiten

106

99

0

Totaal aantal bezoekers

21644

20220

0

Totaal aantal bezoeken kernprogrammering

11084

13657

0

Totaal aantal bezoeken overige activiteiten

10560

6563

0

Totaal aantal bezoeken

21644

20220

0

Waarvan betaalde bezoeken

12237

15639

0

Waarvan niet betaalde bezoeken

9407

4581

0

+
Flamenco Biënnale 2017 formulier Model IV
Titel voorstelling
Lengte Aantal
in min. keer
gespeeld
Flamencodag Hallen
55
1
La Compania Parpadeo
65
3

bezoekcijfers
Aantal
betaalde
bezoeken
0
160

Aantal gratis
bezoeken
735
320

Manuel Liñan

90

5

386

70

Saskia Törnqvist

40

3

0

280

Orquesta Chekara

80

4

1.186

0

Pepe Habichuela

75

4

535

40

Alfonso Aroca

90

3

642

0

La Chana

80

9

390

220

Flamenco Proeven

55

4

77

0

Flamenco TRY ME Point

30

3

0

500

Flamenco Express

30

2

0

250

Rocío Márquez

90

3

258

0

Leonor Leal

80

13

194

460

Goede zang doet pijn

40

1

35

0

Alfredo Lagos

70

2

200

0

Antonio Canales

75

1

118

0

Faustino Nuñez

75

3

32

100

Kinderworkshop ‘Maak
Muziek!’
Carlos van Tongeren

60

3

61

0

40

1

0

85

José Valencia

70

2

615

110

Coleccíon de Retratos –
Félix Vázquez
El Oruco

n.v.t.

5

0

2550

35

2

38

0

Annette Embrechts

40

3

0

300

Rocío Molina

85

3

1.283

130

Barbadillo wijn- en sherry
proeverij

n.v.t.

1

12

0

1

Pop-ups Annemarie en
Carmen
Flamen>GO!

20

1

0

200

75

1

265

0

Fantasía

80

5

1.612

230

Pop-up Kika

20

2

0

270

150

2

0

400

El Torombo

20

1

0

80

Sara Cano

65

8

740

350

Olé Olé Koffer

40

4

457

0

Fernando López

20

1

0

55

Conchita

25

1

0

42

Tino van der Sman

25

1

80

0

Agusín Diaserra

120

2

17

0

Casa Ibérica

40

3

536

0

Isabel Bayón

90

4

846

150

Made in Rotterdam

45

1

123

0

Flamenco Inside Out

65

1

6

0

Lezing: Out of the
Community
Openbare Masterclass

45

1

0

11

50

1

0

24

Luna Zegers

70

1

64

0

Euskal Barrok

95

2

414

0

Susanne Zellinger

40

2

0

130

Pop-up Dju Dju

20

1

0

300

Tiempos Nuevos

40

2

130

0

Zzoniquete workshop

20

1

30

0

Pop-ups Utrecht

25

2

0

900

Tino & Luna

25

1

149

0

Escuela de Flamencos –
Cristina Heeren
Made in Jerez

35

1

35

0

90

1

511

0

DJ Onno Paloma

2

David Lagos e.a.

65

1

0

75

Mascha Meijman

75

1

0

40

140

12.237

9.407

Totaal aantal
voorstellingen:

3

Capaciteit

100

85
110
450
170
400

buurt
inhuur
talent
talent
talent
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
eigen
eigen
eigen
talent
talent
talent
eigen
talent
inhuur
talent
inhuur
inhuur
talent
talent
talent
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
buurt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
37
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
120
0
0
0
50
313
374
40
217
0
0
0
0
0
0
0
0
188
0
100
220
0
0
0
85
615
110
450
170
0

735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400

0
0
23
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
19
7
19
0
7
0
118
0
0
18
7
23
0
0
0
0
0
0

0
0
17
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
7
6
0
0
0
118
0
0
18
0
23
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
120
0
0
0
50
313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
17
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
374
40
217
0
0
37
13
0
6
35
0
188
0
100
220
18
0
23
85
615
110
450
170
400

735
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zuidoost

80

735
120
23
23
23
50
313
374
40
217
80
80
37
19
7
19
35
7
188
118
100
220
18
7
23
85
615
110
450
170
400

Zuid

40

100%
120%
96%
96%
96%
100%
104%
100%
57%
58%
100%
100%
93%
79%
58%
79%
58%
58%
50%
42%
27%
59%
72%
58%
92%
94%
87%
110%
75%
100%
100%

West

735
120
0
0
0
50

Oost

0
0
23
23
23
0
313
374
0
217
80
0
37
19
7
19
35
7
188
118
0
220
18
7
23
0
615
0
0
0
0

Noord

735
120
23
23
23
50
313
374
40
217
80
80
37
19
7
19
35
7
188
118
100
220
18
7
23
85
615
110
450
170
400

Nieuw-West

Flamencodag Hallen
735
Try-out Compania Parpadeo
100
Workshop Manuel Liñan
24
Workshop Manuel Liñan
24
Workshop Manuel Liñan
24
Inleiding Saskia Törnqvist
50
Orquesta Chekara
300
Pepe Habichuela
375
Meet the Artists: Pepe Habichuela 70
Alfonso Aroca
375
La Chana
80
Q&A regisseur La Chana
80
Flamenco Proeven
40
Workshop Rocío Márquez
24
Laboratorio Leonor Leal
12
Workshop Rocío Márquez
24
Goede zang doet pijn
60
Laboratorio Leonor Leal
12
Alfredo Lagos
375
Masterclass Antonio Canales
280
Inleiding Faustino Nuñez
375
Rocío Marquez
375
Kinderworkshop 'Maak Muziek!'
25
Laboratorio Leonor Leal
12
Kinderworkshop 'Maak Muziek!'
25
Inleiding Carlos van Tongeren
90
José Valencia
709
Meet the Artists: José Valencia
100
Coleccíon de Retratos - Félix Vázquez 600
Flamenco TRY ME Point
170
Pop-up Leonor Leal
400

centrum

11-Dec
11-Dec
14-Jan
16-Jan
17-Jan
20-Jan
20-Jan
21-Jan
21-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
23-Jan
23-Jan
24-Jan
28-Jan
24-Jan
25-Jan
25-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
26-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan

correcte telling

De Hallen Amsterdam
De Hallen Amsterdam
Solid Ground
Solid Ground
Solid Ground
Podium Mozaiek
Podium Mozaiek
Bimhuis
Bimhuis
Bimhuis
Kriterion
Kriterion
Lloyd Hotel
Lloyd Hotel
Solid Ground
Lloyd Hotel
Muziekgebouw aan 't IJ
Solid Ground
Bimhuis
OBA Theater
Bimhuis
Bimhuis
Muziekgebouw aan 't IJ
Solid Ground
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ

talentontwikkeling

AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

Bezetting betaald gratis bezetting % totaal

buurtgerichte activiteiten

Titel/artiest / maker / gezelschap

ingehuurde programmering

Datum

eigen programmering

Locatie

producerende activiteit

Stad

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

Lloyd Hotel
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Podium Mozaiek
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Solid Ground
Muziekgebouw aan 't IJ
Bimhuis
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ
Muziekgebouw aan 't IJ

28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
22-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan

Workshop El Oruco
26
Openbare ritmeles Leonor Leal
80
Inleiding Annette Embrechts
90
Rocío Molina
722
Meet the Artists: Rocío Molina
130
Coleccíon de Retratos - Félix Vázquez 600
Flamenco Proeven
25
Flamenco TRY ME Point
150
Barbadillo wijn- en sherryproeverij 12
Pop-ups Annemarie en Carmen
250
Laboratorio Leonor Leal
12
Inleiding door Annette Embrechts 90
Flamen>GO!
375
Kinderworkshop 'Maak Muziek!'
25
Fantasía
716
Meet the Artists: Fantasía
100
Coleccíon de Retratos - Félix Vázquez 600
Flamenco TRY ME Point
180
Pop-up Kika #1
200
Pop-up Kika #2
250
Slotfeest met DJ Onno Paloma
300
AMSTERDAM TOTAAL

26
60
70
717
130
550
18
150
12
200
7
80
265
20
714
80
550
180
120
150
200

26
0
0
717
0
0
18
0
12
0
7
0
265
20
714
0
0
0
0
0
0

100%
60 75%
70 78%
99%
130 100%
550 92%
72%
150 100%
100%
200 80%
58%
80 89%
71%
80%
100%
80 80%
550 92%
180 100%
120 60%
150 60%
200 67%

26
60
70
717
130
550
18
150
12
200
7
80
265
20
714
80
550
180
120
150
200
9005

talent
talent
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
eigen
inhuur
buurt
buurt
talent
inhuur
prod
talent
prod
inhuur
inhuur
inhuur
buurt
buurt
inhuur

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
0
714
0
0
0
0
0
0
979

0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250

0
0
70
717
130
550
0
150
0
0
0
80
0
0
0
80
550
180
0
0
200
5759

0
0
0
0
0
0
0
0
12
200
0
0
0
0
0
0
0
0
120
150
0
1617

26
60
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
400

26
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
313

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278

0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
501

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

26
60
70
717
130
550
0
150
12
200
0
80
265
20
714
80
550
180
120
150
200
7375

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
735

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM
ROTTERDAM

De Doelen
13-Jan
Kruisplein
13-Jan
De Doelen - foyer
13-Jan
De Doelen
13-Jan
Rotterdamse Schouwburg - 14-Jan
foyer
Rotterdamse Schouwburg 14-Jan
Rotterdamse Schouwburg 14-Jan
Rotterdamse Schouwburg 14-Jan
Rotterdamse Schouwburg 14-Jan
Rotterdamse Schouwburg 15-Jan
Grounds
15-Jan
Rotterdamse Schouwburg 15-Jan
Rotterdamse Schouwburg - 15-Jan
foyer
Rotterdamse Schouwburg 15-Jan
Rotterdamse Schouwburg 15-Jan
Rotterdamse Schouwburg 15-Jan
Codarts
16-Jan
De Doelen
18-Jan
De Doelen
19-Jan
De Doelen
19-Jan
SKVR
20-Jan
De Doelen
20-Jan
LantarenVenster - foyer 21-Jan
LantarenVenster
21-Jan
LantarenVenster
21-Jan
LantarenVenster
21-Jan
SKVR
22-Jan
Grounds
22-Jan
Codarts
23-Jan
Codarts
24-Jan
Codarts
26-Jan
Codarts
26-Jan
Codarts
27-Jan
Codarts
27-Jan

Fantasía
465
Flamenco Express
150
Flamenco Express
250
Afterparty Onno Paloma
400
Openbare ritmeles El Torombo
100
Flamenco Proeven
25
Coleccíon de Retratos - Félix
500
Sara Cano/Rebels Cross
135
Meet the Artists: Sara Cano & Kalpana
80
Coleccíon de Retratos - Félix
500
Olé Olé Koffer
200
Inleiding Fernando López
100
Pop-up Conchita
100
Manuel Liñan
700
Meet the Artists: Manuel Liñan
100
Tino van der Sman
135
Workshop Agustín Diaserra
12
Casa Ibérica
180
Inleiding Saskia Törnqvist
150
Orquesta Chekara
400
Workshop Isabel Bayón
30
Made in Rotterdam
180
Sara Cano - A Palo Seco Redux
200
La Chana
127
Q&A regisseur La Chana
127
Alfonso Aroca
290
Workshop Isabel Bayón
30
Pepe Habichuela
170
Workshop Pepe Habichuela
12
Workshop Alfredo Lagos
12
Workshop Faustino Núñez
16
Workshop Oruco, Trassiera, Carmona12
Workshop Faustino Núñez
16
Workshop Agustin Diassera
12
ROTTERDAM TOTAAL

419
50
200
200
80
15
500
133
50
500
101
55
42
317
70
80
9
180
150
298
30
123
200
126
60
290
30
149
12
12
16
12
16
8

419
0
0
0
0
15
0
133
0
0
101
0
0
317
0
80
9
180
0
298
30
123
0
126
0
290
30
149
12
12
16
12
16
8

50
200
200
80
500
50
500
55
42
70

150

200
60

90%
33%
80%
50%
80%
60%
100%
99%
63%
100%
51%
55%
42%
45%
70%
59%
75%
100%
100%
75%
100%
68%
100%
99%
47%
100%
100%
88%
100%
100%
100%
100%
100%
67%

419
50
200
200
80
15
500
133
50
500
101
55
42
317
70
80
9
180
150
298
30
123
200
126
60
290
30
149
12
12
16
12
16
8
4533

prod
buurt
buurt
inhuur
buurt
eigen
inhuur
prod
prod
inhuur
inhuur
buurt
buurt
inhuur
inhuur
inhuur
talent
inhuur
inhuur
inhuur
talent
inhuur
prod
eigen
inhuur
inhuur
talent
inhuur
talent
talent
talent
talent
talent
talent

419
0
0
0
0
0
0
133
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
802

0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141

0
0
0
200
0
0
500
0
0
500
101
0
0
317
70
80
0
180
150
298
0
123
0
0
60
290
0
149
0
0
0
0
0
0
3018

0
50
200
0
80
0
0
0
0
0
0
55
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
427

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
30
0
0
0
0
0
30
0
12
12
16
12
16
8
145

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
17
0
0
0
0
0
13
0
12
3
16
12
16
8
106

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
DEN HAAG
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT
UTRECHT

Korzo
15-Jan Beginnersworkshop Leonor Leal
Korzo
15-Jan Masterclass Leonor Leal
Korzo
15-Jan Flamenco Inside Out
Korzo
15-Jan La Chana
Korzo
15-Jan Lezing: Out of the Community
Korzo
15-Jan Openbare Masterclass
Korzo
15-Jan Luna Zegers
Korzo
15-Jan Flamenco Proeven
Zuiderstrandtheater
20-Jan Euskal Barrok
Zuiderstrandtheater
21-Jan Inleiding Susanne Zellinger
Zuiderstrandtheater
21-Jan Pop-up inloop Dju Dju
Zuiderstrandtheater
21-Jan Isabel Bayón
Zuiderstrandtheater
21-Jan Meet the Artists: Isabel Bayón
De Nieuwe Regentes
25-Jan Olé Olé Koffer
De Nieuwe Regentes
26-Jan Tiempos Nuevos
De Nieuwe Regentes
27-Jan Zzoniquete workshop
De Nieuwe Regentes
27-Jan Casa Ibérica
Theater aan het Spui (i.h.k.v.
28-Jan
Cadance)
Sara Cano/Rebels Cross
DEN HAAG TOTAAL
Vakantiebeurs
10-Jan
Vakantiebeurs
11-Jan
RASA
14-Jan
RASA
15-Jan
Instituto Cervantes
19-Jan
Tivoli Vredenburg
20-Jan
Tivoli Vredenburg
20-Jan
RASA
21-Jan
RASA
21-Jan
Tivoli Vredenburg - Willibrorduskerk
22-Jan
SSBU
26-Jan
SSBU
26-Jan
SSBU
26-Jan
RASA
29-Jan

12
60
45
155
155
155
149
20
316
50
200
992
150
80
200
30
200
161

Pop-ups (3x)
150
Pop-ups(3x)
150
Tino & Luna
200
Sara Cano/Rebels Cross
200
Escuela de Flamencos - Cristina Heeren
85
Alfonso Aroca
350
Tiempos Nuevos
350
Inleiding Saskia Törnqvist
80
Orquesta Chekara
200
Euskal Barrok
202
Inleiding Susanne Zellinger
80
Made in Jerez
600
Meet the Artists: David Lagos, Mercedes
100 etc
Olé Olé Koffer
200
UTRECHT TOTAAL

12
40
6
21
11
24
64
7
240
50
300
786
150
68
80
30
230
161

12
40
6
21
0
0
64
7
240
0
0
786
0
68
80
30
230
161

150
750
149
156
35
135
50
80
198
174
80
511
75
180

0
0
149
156
35
135
50
0
198
174
0
511
0
180

100%
67%
13%
14%
7%
15%
43%
35%
76%
100%
150%
79%
100%
85%
40%
100%
115%
100%

12
40
6
21
11
24
64
7
240
50
300
786
150
68
80
30
230
161
2280

talent
talent
talent
eigen
inhuur
buurt
inhuur
eigen
inhuur
inhuur
buurt
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
talent
inhuur
prod

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
161

0
0
0
21
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28

0
0
0
0
11
0
64
0
240
50
0
786
150
68
80
0
230
0
1679

0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
324

12
40
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
88

8
40
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
84

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150 100%
750 500%
75%
78%
41%
39%
14%
80 100%
99%
86%
80 100%
85%
75 75%
90%

150
750
149
156
35
135
50
80
198
174
80
511
75
180
2723

buurt
buurt
inhuur
prod
eigen
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur

0
0
0
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156

0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35

0
0
149
0
0
135
50
80
198
174
80
511
75
180
1632

150
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
24

50
300
150

EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
EINDHOVEN
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
MAASTRICHT
MAASTRICHT
MAASTRICHT
MAASTRICHT
MAASTRICHT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
AMERSFOORT
ANTWERPEN
ANTWERPEN
ANTWERPEN

Muziekgebouw Eindhoven 14-Jan
Muziekgebouw Eindhoven 14-Jan
Studio El Candil
20-Jan
Studio El Candil
21-Jan

Pop-up inloop Fantasía
Fantasía
Workshop Leonor Leal
Workshop Leonor Leal
EINDHOVEN TOTAAL

150
850
24
24

150
479
21
21

0
479
21
21

150 100%
56%
88%
88%

150 buurt
479 prod
21 talent
21 talent
671

0
479
0
0
479

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

150
0
0
0
150

0
0
21
21
42

0
0
10
10
20

0
0
0
0
0

Kolder&Ko
Kolder&Ko
Kolder&Ko

16-Jan
17-Jan
18-Jan

Workshop Leonor Leal
Workshop Leonor Leal
Workshop Leonor Leal
GRONINGEN TOTAAL

24
24
24

24
24
24

24
24
24

100%
100%
100%

24 talent
24 talent
24 talent
72

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

24
24
24
72

13
11
0
24

0
0
0
0

Theater aan het Vrijthof
Theater aan het Vrijthof
Theater aan het Vrijthof

24-Jan
24-Jan
26-Jan

Inleiding Annette Embrechts
Rocío Molina
Sara Cano/Rebels Cross
MAASTRICHT TOTAAL

150
883
157

150
566
127

0
566
127

150 100%
64%
81%

150 inhuur
566 inhuur
127 prod
843

0
0
127
127

0
0
0
0

150
566
0
716

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

prod
inhuur
buurt
inhuur
eigen
inhuur
inhuur
inhuur
inhuur
eigen
inhuur

163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163

0
0
0
0
85
0
0
0
0
78
0
163

0
100
0
160
0
45
40
108
126
0
35
614

0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

377 inhuur
377

0
0

0
0

377
377

0
0

0
0

0

0
0

De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw
De Lieve Vrouw

20-Jan
20-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
21-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan

Sara Cano/Rebels Cross
163
Meet the Artists: Sara Cano & Kalpana
100
Pop-up Parpadeo
200
Parpadeo
160
La Chana
89
Q&A regisseur La Chana
89
Lezing Mascha Meijman
45
Olé Olé Koffer
140
Casa Ibérica
140
La Chana
89
Q&A regisseur La Chana
89
AMERSFOORT TOTAAL

163
100
200
160
85
45
40
108
126
78
35

163
0
0
160
85
0
0
108
126
78
0

De Roma

22-Jan

Orquesta Chekara
ANTWERPEN TOTAAL

377

377

550

100%
100 100%
200 100%
100%
96%
45 51%
40 89%
77%
90%
88%
35 39%

69%

163
100
200
160
85
45
40
108
126
78
35
1140

TOTAAL FB 2017

TOTAAL FB 2017

OVERIGE
Almere
Tunesië
AMSTERDAM
DEN HAAG
ROTTERDAM
TOTAAL 2017

OVERIGE
Sara Cano/A Palo Seco
Qasida
Santiago Lara
Santiago Lara
Santiago Lara
TOTAAL 2017

27035

21644

12237 9407 80%

21644
21644
prod
prod
110 inhuur
inhuur
inhuur

2867

617 13795

3618

747

547

0
21644

140
450
0
0
0
3457

0
0
0
0
0
110
0
199
0
617 14104

0
0
0
0
0
3618

0
0
0
0
0
747

0
140
0
450
0
110
0
199
0
0
547 22543

