
INHOUD
 Start NIEUWE beginnerscursussen Delft & Zoetermeer.
 Lesstof seizoen 2019 / 2020.
 Castagnettenknoop en meer.
 Meer weten over de cajón.

 Start NIEUWE beginnerscursussen Delft & Zoetermeer.

Delft
Maandag 20 januari 2020 om 18:00 uur gratis proefles beginners flamencodans.
Bestaande uit 15 lessen. Om je op te geven voor deze cursus zie de website van de VAK:
https://www.vak-delft.nl/cursusaanbod/dans/flamenco-beginners-korte-cursus-live-muziek-18

Maandag 20 januari 2020 om 21:00 uur gratis proefles beginners Palmas & Cajón.
Bestaande uit 15. Om je op te geven voor deze cursus zie de website van de VAK:
https://www.vak-delft.nl/cursusaanbod/muziek/flamenco-percussie-palmas-cajon-korte-cursus

Zoetermeer
Dinsdag 21 & 28 januari 2020 om 19.30 uur gratis proefles beginners flamencodans
Bestaande uit 15 lessen. Om je op te geven voor deze cursus zie de website van CKC:
https://www.ckc-zoetermeer.nl/default/catalogsearch/advanced/result/?
age_range=&discipline_particulieren=26

 Lesstof seizoen 2019 / 2020.
 [ Voor lesstof beginners zie onder knop “Lesstof” ]

Delft maandag 19.00 - 20.00 uur
 Rumba en Sevillanas.

Delft maandag 20.00 - 21.00 uur
 Nieuwe danssen: Garrotín en Soleá.

Zoetermeer dinsdag 19.30 - 20.30 uur
 Alegría en Sevillanas.

Leiden woensdag 20.30 - 21.30 uur
  Guajira en Tangos de Canasteros en bijhouden van repertiore

o.a. Solea por bulerías.

Leiden vrijdag 19.30 - 20.30 uur 
Nieuwe danssen: Bulería en Rumba. Verder het bijhouden van repertiore o.a. 
de Tangos en Solea por bulerías.

Alphen a/d Rijn donderdag 19.45 - 20.45 uur
Beginnersles met de o.a. de volgende dansen: Alegrías en Sevillanas

Alphen a/d Rijn donderdag 20.45 - 21.45 uur 
Nieuwe danssen: Garrotín en Tangos de Canasteros. Verder het bijhouden 
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van repertiore o.a. : Siguiriyas met castagnetten, Fandangos de Huelva etc.

 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

http://flamencolambregts.nl/Castagnetten.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BHm2TmouXxQ
http://flamencolambregts.nl/Cajon.pdf

