
INHOUD 
• Optreden Tramoya 26 mei 
• Workshops in Zoetermeer 
• Lesstof sreizoen 2018 / 2019 
• Castagnettenknoop en meer 
• Meer weten over de cajón 

 
"Tramoya" grupo flamenco 26 mei in "Duende" 
Na een mooie bijzondere middag in november 2018 mogen we terug komen bij  
“Duende” Lindengracht Amsterdam. Voor diegene die ons toen gemist hebben of  
ons deels nieuwe programma willen zien en horen. Zie hieronder de aankondiging. 
Tramoya grupo flamenco bestaande uit: 
Joke van Haaren: zang, André Struijlaart ; gitaar en Wil Lambregts: percussie. 
Deze Amsterdammers, aficionados van het eerste uur laten zien dat ook  
het temperamentvolle Spaanse bloed in Hollandse aderen kan stromen. 
Gasten: Manon van Kleef: dans en Pepijn Schaler: gitaar. 
 

 
"Tramoya" grupo flamenco  
 
Aanvang 17:00 uur // Deur open 16:30 uur 
Entreeprijs € 8,- kaarten aan de deur of reserveren via de website www.tramoya.nl 
In verband met beperkt aantal plaatsen wordt reserveren aangeraden.  
 
Adres: Tapas café “Duende” Lindengracht 62, 1015KJ, Amsterdam Tel: 020 4206692 
 
  
 
 
"CKC & Partners"  Zoetermeer met het programma “Uit de kunst”  
thema Spanje 
Twee keer per jaar, brengt CKC & partners een gevarieerd programma met lezingen, 
workshops, korte cursussen speciaal voor 55-plussers die op zoek zijn naar een bron 
van inspiratie, hun horizon willen verbreden of andere cultuurliefhebbers willen 



ontmoeten. In elke editie zetten wij één land in de schijnwerpers. In deze editie is 
dat Spanje met een:  
 
Workshop Sevillanas 
Vrijdag 12 april 2019 
13.30 – 16.00 
Wil Lambregts & Claudio Benito 
€19,50 (incl. koffie en thee in de pauze) 
 
De Sevillanas is een feestelijke Spaanse volksdans die geïntegreerd is in de 
Flamencodans: gedanst als paar of solo. Deze dans is in heel Spanje populair en 
wordt bij allerlei gelegenheden zoals bruiloften, feesten en op feria’s gedanst. De 
Sevillanas bestaat uit 4 coplas (4 kleine dansjes). In deze workshop houden we ons 
bezig met de eerste copla en is er live muziek door Claudio Benito, professioneel 
flamencogitarist. 
 
Meer info:  https://qsy5wleh2m.campaign.direct/ 
Of ga naar www.ckc-zoetermeer.nl 
En vul de zoekterm “Uit de kunst”in. 
 
"CKC & Partners" 
Leidsewallen 80 
2722 PC Zoetermeer 
 

 
• Lesstof seizoen 2018 / 2019  

[ Voor lesstof beginners zie onder knop “Lesstof” ] 
 

Delft maandag 20.00 - 21.00 uur 
 Nieuwe dans Garrotín en bijhouden van repertiore o.a. de Caña 
 
Leiden woensdag 20.30 - 21.30 uur 

   Solea por bulerías en Guajira 
 
 Leiden vrijdag 19.30 - 20.30 uur  

Nieuwe dans Solea por bulerías en bijhouden van repertiore o.a. de Tangos
   

 Alphen a/d Rijn donderdag 20.45 - 21.45 uur  
Nieuwe dans Garrotín en bijhouden van repertiore o.a. 
Siguiriyas, Fandangos de Huelva  

 
En verder: 
  

- Castagnettenknoop en meer, klik hier 
- Meer weten over de cajón, klik hier 
- Filmpje: Impressie van een optreden van Claudio Benito en Wil Lambregts in 

Paradiso te Amsterdam, waarbij Wil de cajón bespeeld.  
 

 



Informatie en aanmeldingen  
Wil Lambregts 
Weth. de Vriesplantsoen 47 
1107 AR Amsterdam 
Tel.: 020  697  60  25 
E-mail: whmlambregts@chello.nl 

 


