
 
 

 

 

 

BRUSELAS FLAMENCO FESTIVAL 
Van 2 tot 4 maart tooit BOZAR zich in flamencokleuren tijdens het Bruselas Flamenco 

Festival. Gedurende drie dagen kan het publiek de magie van de flamenco (her)ontdekken in 
al haar vormen en kleuren.  

 
Van saeta’s, die het sacrale karakter van de flamenco illustreren, tot de betoverende dansen 

van Eva Yerbabuena. Van Gerardo Nuñez, een van de grootste flamencogitaristen van 
vandaag, tot de jonge Esteban Murillo. Van de Sevilliaanse school met danseressen Luisa 

Palicio en Milagros Méngibar tot een documentaire over flamenco-icoon Matilde Coral.  
 

Voor de gelegenheid wordt de Hortahal van het Paleis voor Schone Kunsten omgetoverd tot 
een taberna flamenca met proeverijen, artist talks, workshops en lezingen. 



 



Luisa Palicio C. Javier Caro 
 

  

 

  

 
 

 

SAETA’S: HYMNEN VAN DE 
SEMANA SANTA 
ONZE-LIEVE-VROUW-TER-ZAVELKERK  

Donderdag 2 maart ’17 - 20:00  

Dit concert belicht een kant van flamenco die niet 
veel mensen kennen: de spirituele dimensie van 
flamenco. Je hoort saeta’s of christelijke hymnen uit 
Andaloesië die worden gezongen tijdens de Semana 
Santa en een belangrijke rol spelen in de processies. 
Een Santero zingt ze a capella afgewisseld met 
muziek van een koper- en trommelensemble. In de 
majestueuze Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk 
komen de saeta’s volop tot hun recht. 
   

 

 

EVA YERBABUENA 
HENRI LE BOEUFZAAL 

Vrijdag 3 maart ’17 - 20:00  

Eva Yerbabuena, de absolute top van de 
hedendaagse flamencodans, komt voor de derde 
keer naar BOZAR. Tijdens haar voorstelling Lluvia 
straalt de flamboyante danseres zoals steeds 
authenticiteit en sensualiteit uit, maar ook haar 
technisch meesterschap en de betoverende 
dramatische sfeer die ze creëert zijn 
adembenemend. 
   

 

 



 

 

MATILDE CORAL - 
ACARICIANDO EL AIRE - PACO 
ORTIZ 
DOCUMENTAIRE 

Zaterdag 4 maart ’17 – 17:00 

Matilde Coral,  het laatste boegbeeld van de 
prestigieuze Sevillaanse school, doet haar reputatie 
alle eer aan in deze documentaire. De film grijpt 
terug naar ontroerende archiefbeelden en toont hoe 
haar hele leven in het teken stond van haar passie, 
en hoe ze talloze toeschouwers in vervoering bracht. 
Ze drukte haar stempel op de flamencotraditie en 
droeg haar passie over aan verscheidene generaties. 
Een  aangrijpend portret van een 81-jarige ‘grande 
dame’. 
   

 

ESTEBAN MURILLO: HERENCIA 
FLAMENCA 
ZAAL M  

Zaterdag 4 maart ’17 - 18:30  

Esteban Murillo is een jonge Belgisch-Spaanse 
zanger uit Córdoba, Andaloesië. Hij stelt Herencia 
Flamenca voor, zijn eerste voorstelling als eerbetoon 
aan zijn grootvader en aan de passie voor het genre 
die hij hem bijbracht. In het gezelschap van danseres 
Marisol Valderrama, gitarist Patricio Grande en 
percussionist Alex Otero vertolkt hij verschillende 
palos of liederen vol emotie, kracht en originaliteit.  
   

 

 

 

LUISA PALICIO: SEVILLA, 
SPECIAL GUEST ARTIST 
MILAGROS MENJIBAR  
ZAAL M 

Zaterdag 4 maart ’17 - 20:00  

Luisa Palicio laat met haar gracieuze 
dansbewegingen de flamenco volop schitteren. Ze 
volgde les bij Milagros Menjibar, een van de 
belangrijkste boegbeelden van de Sevilliaanse 
school. Milagros zal trouwens samen met haar op 
de planken staan tijdens deze uitzonderlijke avond. 



 

Typerend voor de Sevilliaanse school is haar 
opmerkelijke elegantie. Het spektakel, met de sobere 
naam Sevilla, brengt de oorspronkelijke sfeer weer 
tot leven. 

  
   

 

GERARDO NÚÑEZ – KWINTET 
ZAAL M  

Zaterdag 4 maart ’17 - 22:00  

Gerardo Núñez is een van de beste gitaristen van 
tegenwoordig. Hij stelt zich open voor jazz en Zuid-
Amerikaanse muziek. Zijn enorme talent leidde tot 
samenwerkingen met tal van internationale 
topartiesten in diverse genres, van de 
wereldberoemde tenor Plácido Domingo, over de 
populaire zanger Julio Iglesias en de beroemde 
componist Andreas Vollenweider, tot de rockgroep 
Mecano. Daarnaast componeert Gerardo Núñez ook 
rijke, gevarieerde en bijzonder krachtige muziek. 

  
   

 
Extra activiteiten in de Hortahal – taberna flamenca 
 
Concert-lezing over Catalaanse rumba tbc 
Concert-lezing over de tangos en jaleos van Extremadura   
Boekvoorstelling: ‘Naar Andalusië op het ritme van Flamenco’ door Guido De Clerck 
Artist talks 
Proeverijen van lokale Spaanse producten 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Data: 2 – 4 maart 2017 
Plaats: Paleis voor Schone Kunsten 
Tickets:  
Saetas: € 20  
Eva Yerbabuena: € 38 – 28 – 20 – 10 
Esteban Murillo: € 12 
Luisa Palicio: € 24 
Gerardo Núñez:  € 24 
Extra activiteiten: gratis  

Info & tickets 

+32 (0)2 507 82 00 – www.bozar.be 

Steun: Embajada de España en Bruselas - Spain arts & culture,  
Partners: Air Europa, Freixenet, Open Earth Foundation, Verum 

http://www.bozar.be/
http://freixenet.be/
http://www.bodegasverum.com/


 

 
 

PERSCONTACT & INFORMATIE 

Contact  

Press officer BOZAR Niet-klassieke muziek, Agora, Architectuur - Barbara Porteman - 32 (0)2 507 84 48 - 
barbara.porteman@bozar.be 
 
Persbeelden  

Beschikbaar op www.bozar.be. 
Gebruikersnaam & wachtwoord: "Press" 

 

 

 
 

 

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN 

Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
 
INFO & TICKETS: 
+32 2 507 82 00 | bozar.be  
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