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 Workshops en lezingen in Zoetermeer
 Lesstof sreizoen 2018 / 2019
 Castagnettenknoop en meer
 Meer weten over de cajón

"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: 

Lezing Flamenco met mini-concert
Dinsdag 2 april 2019
14.00 – 16.00
Claudio Benito
€ 14,50 (incl. 1 consumptie)

Een unieke lezing over Flamenco met solo’s door Claudio Benito, professioneel 
flamencogitarist. We staan stil bij het ontstaan, modernisering en gebruik van 
‘nieuwe instrumenten’ in de hedendaagse Flamenco en de rol van Paco de Lucia in 
dit proces. Ook de drie-eenheid van zang, dans en gitaar en de virtuoze 
speeltechnieken passeren de revue. Met historisch beeld- en audio fragmenten van 
begin 19e eeuw. We oefenen tot slot kort met Palmas (klappen van flamenco-ritmes)
en ervaren het plezier daarvan.

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.

Verder zijn er  o.a. lezingen:
 Meesters van de Spaanse schilderkunst: El Greco & Velazquez
 Modernisering in de Spaanse kunst: Goya & Picasso
 Surrealisme in Spanje: Dalí & Miró
 Lezing moderne Spaanse architectuur: Gaudi tot Calatrava
 Luisterclub: Spaanse muziek



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

https://www.youtube.com/watch?v=BHm2TmouXxQ
http://flamencolambregts.nl/Cajon.pdf
http://flamencolambregts.nl/Castagnetten.pdf
http://www.ckc-zoetermeer.nl/
https://qsy5wleh2m.campaign.direct/

