
El Bosco Habla 98 

El viernes 27 de septiembre tendremos el gusto de iniciar un año más de actividades 
con una velada llena de música y color. El tema será el flamenco. Jessica Achten y 
Patricia Schraven serán las protagonistas de esta noche. Jessica nos ofrecerá una 
presentación sobre este tema lleno de expresión, temperamento y arte , y Patricia 
nos deleitará con su talento como bailarina de flamenco, nos ha prometido que 
también bailará con “bata de cola”. Los esperamos el 27 de septiembre a las 20.00 
horas en “De Ontmoeting”, Tulpstraat 2 – 4 en Rosmalen.  
Entrada seis euros (6,00 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bosco organiseert op vrijdag 27 september a.s. een lezing en demonstratie over 
de flamenco. 

Velen kennen deze Spaanse dans van hun vakanties in Spanje, uit de schouwburg 
of van TV-uitzendingen. Van de flamenco bestaan verscheidene varianten en 
hierover valt heel wat uit te leggen. 
De lezing wordt gegeven door mevrouw Jessica Achten en de dansen worden 
geshowd door mevrouw Patricia Schraven. De workshop zullen zij gezamenlijk 
verzorgen. 
Bij de dansen zal ook de bata cola (een 2 meter lange Spaanse sleeprok) worden 
geshowd. 
Patricia Schraven studeerde flamenco sedert 1989, onder meer bij Mario García 
Blanco en Vida Peral, maar ook bij Nederlandse dansdocenten. 

Jessica Achten begon op zeer jeugdige leeftijd met klassiek ballet en korte tijd later 
met flamenco. Zij studeerde de dans in Spanje en aan de Dansacademie ArtEZ in 
Arnhem. Zij is afgestudeerd als Docent/Choreograaf/Danser in Klassiek ballet, 
Modern en Jazz. Voor haar specialisatie in Flamenco, verbleef zij in haar laatste jaar 
meerdere maanden in Madrid. 

De lezing en de verdere toelichting is in het Spaans en ook in de wandelgangen zal 
er veel Spaans worden gesproken. 

De lezing vindt plaats op vrijdag 27 september a.s., aanvang 20.00 uur, in het 
gebouw “De Ontmoeting”, Tulpstraat 2 – 4 in Rosmalen. Entree zes euro (€ 6,-). 


