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Op vrijdag 22 september om 20.00 uur begint
El Bosco het nieuwe seizoen met

‘Attributen in de flamenco’
Een interactieve presentatie, in het Spaans,
door Jacky Westerhof.
We maken een uitstapje naar de
flamencowereld aan de hand van de
verschillende attributen zoals die binnen de
flamencodans gebruikt worden. Denk daarbij
aan bijvoorbeeld castagnetten. Weet je dat
er twee verschillende manieren zijn om die te
bespelen? En dat elke castagnet een andere
klank heeft? Dat er een linker en een rechter
castagnet is? In deze presentatie laat Jacky
dat zien en horen.
Ook waaiers komen aan bod. Eerst vertelt zij
daar iets over en dan kun je het ook zelf even
proberen met een leenwaaier.
Aan de hand van filmpjes komen attributen
aan bod, waarbij je door haar uitleg op een
andere manier gaat kijken. Terloops passeert
ook de man/vrouw rol de revue en natuurlijk
zal hierbij de aandacht voor de zang niet
ontbreken. De danser reageert op de emotie
en soms op de letterlijke tekst van de zang.
Jacky heeft een levendige manier van
vertellen, waarbij de anekdotes niet
ontbreken, vragen meer dan welkom zijn en
passie en emotie centraal staan.
Over wie Jacky Westerhof is lees je meer in
de Spaanse tekst van deze nieuwsbrief.
De presentatie vindt plaats, zoals altijd, in
‘De Ontmoeting’, Tulpstraat 2 te Rosmalen
en begint om 20.00 uur. Entree 6 euro.

Próximas veladas en 2017
3 de noviembre 2017 Bolivia, Ivonne Ballesteros
8 de diciembre 2017 Velada de Navidad

Velada 22 de septiembre de 2017
Los atributos del Flamenco
Sobre Jacky Westerhof

Estudió baile en el Conservatorio de ArtEZ
en Arnhem. Realizó estudios de baile en
España y ha trabajado como bailaora en
diversas producciones de televisión ,
ópera y teatro.
Actualmente es profesora en ArtEZ y
dirige su propia escuela de flamenco en la
Academia Estrella en Arnhem.
Jacky nos hablará del significado y uso de
los complementos en el baile flamenco, el
abanico, la bata de la cola, las
castañuelas, el sombrero y el mantón...

El nuevo proyecto de El Bosco
Apúntate al Grupo de Teatro de El
Bosco!!!!
"Te gusta el teatro? Te gusta actuar? Te gusta
trabajar en equipo?
Entonces el nuevo proyecto de El Bosco es para
ti. Será una experiencia enriquecedora.
Coordinación: María T. Rodríguez
Más información: mvanrosmalen8@gmail.com
Te esperamos...."

