Met Guido Declercq naar

ANDALUSIË OP HET
RITME VAN FLAMENCO
GUIDO DECLERCQ: ‘De Arte Flamenco is nog
nooit zo populair geweest en is ook heel
kenmerkend voor de Spaanse cultuur. De
zalige mix van flamenco ervaren, reizen naar
onverwacht mooie plekjes met daar nog de
warmte van de plaatselijke bevolking bij, het
is een mix die iedereen weet te charmeren.
Deze originele reis is een unieke gelegenheid om flamenco te ontdekken en beleven
in Andalusië.’
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DAG 3: Castellar de la Frontera - Algeciras
- San Fernando - Rota O-A
Transfer naar Algeciras voor een gitaarconcert.
U bezoekt het graf en gaat langs het geboortehuis van de beroemde flamencoartiest Paco de
Lucía. Daarna rijdt u langs een van de mooiste
kustgebieden van Spanje naar San Fernando,
de geboorteplaats van de flamencozanger Camarón de la Isla. U geniet van het avondmaal
in de Venta de Vargas, de plek waar Camarón
zijn carrière begon.
DAG 4: Rota - Jerez de la Frontera - Lebrija
- Rota O-M-A
Transfer door de wijngaarden naar Jerez de la
Frontera. U bezoekt er een sherryhuis en de Koninklijke Paardenrijschool. Bij het middagmaal
geniet u van een flamencovoorstelling. Daarna
wandelt u door de beide zigeunerbuurten die
belangrijk zijn in de flamencogeschiedenis:
Barrio Santiago en de Barrio San Miguel waar
u een dansdemonstratie bijwoont. ’s Avonds
gaat u naar het flamencostadje Lebrija voor
het avondmaal en eventueel een flamencovoorstelling.

DAG 1: Brussel - Sevilla - Ronda A
Vlucht naar Sevilla. Langs de route van de
Pueblos Blancos gaat u naar Ronda en onderweg bezoekt u een gitaarbouwer. ’s Avonds
geniet u van een eerste flamencovoorstelling.
DAG 2: Ronda - Casares - Castellar de la
Frontera O-A
In Ronda bezoekt u de oude stad met o.m. de
stierenarena en de oude en de nieuwe bruggen
die de wereldberoemde kloof overspannen.
Daarna gaat u naar Casares en bezoekt er het
geboortehuis van Blas Infante, de grondlegger
van de Andalusische natie. U rijdt verder naar
Castellar de la Frontera, een goed bewaarde
middeleeuwse burcht met een nog intacte
woonkern. Tot slot woont u een flamencovoorstelling bij.

DAG 6: Rota - Utrera - La Puebla de Cazalla
- Sevilla O-A
In Utrera bezoekt u een zigeunerbroederschap
in de St.-Jacobskerk waar u beelden ziet van
Beato Ceferino, de eerste zigeuner die door de
paus werd zalig verklaard, en van de Virgen de
los Gitanos. In La Puebla de Cazalla bezoekt u
de Hacienda La Fuenlongilla en het museum
van de flamencofestivals. Het optreden van
gitarist/zangdocent Fernando Rodriguez met
een van zijn leerlingen vormt een van de hoogtepunten van deze reis. In Sevilla woont u een
optreden bij van de Biënnale van Sevilla, een
van de belangrijkste flamencofestivals (o.v.).
DAG 7: Sevilla O
U maakt een ochtendwandeling in de omgeving
van Barrio Santa Cruz met de kathedraal, het
Tablao Los Gallos en het Instituto del flamenco.
U bezoekt het Casa de la Guitarra en het Museo
del Flamenco waar u een korte dansvoorstelling
bijwoont. In de namiddag verkent u het plein
Alameda de Hércules waar flamenco momenteel nog erg levendig is. ‘s Avonds woont u een
flamencovoorstelling bij in het kleine theater
Casalá Teatro.

REISDATA

→→ di 25 september 2018
←← di 2 oktober 2018
REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 2.675
toeslag 1-persoonskamer: € 480
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN

++ De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en alle flamencovoorstellingen
++ Reisleiding en deskundige toelichting door Guido Declercq
++ Gebruik van de audiofoon
++ Lokale gidsen
++ Fooien voor lokale gidsen en
chauffeurs
++ Het boek Naar Andalusië… op het
ritme van flamenco van Guido
Declercq (1 per kamer)
++ Overnachtingen met ontbijt in kwaliteitsvolle viersterrenhotels
++ 1 middagmaal en 6 avondmalen in
lokale restaurants of de hotels
++ Vluchten Brussel-Sevilla h/t met
Brussels Airlines, de luchthaventaksen en CO2-compensatie
++ Transfers en vervoer ter plaatse in
comfortabele autocar
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

DAG 8: Sevilla - Brussel O
Op de laatste dag maakt u een korte ochtendwandeling in de legendarische volkswijk
Triana. Transfer naar de luchthaven voor de
terugvlucht.
Cursussen: Van Mezquita tot Alhambra. De cultuur van het Moorse Spanje
in de Middeleeuwen - Kapellen - di 27
feb., 6, 13 en 20 maart - van 14 tot 16
uur - Philippe Aloy / Taal- en cultuurcursus: Spanje - Halle - wo 21, 28 feb. en
7 maart - van 14 tot 16.30 uur - Eugeen
Roegiest
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DAG 5: Rota - Cádiz - Rota O-A
U vertrekt op boottocht van Rota naar een van
de oudste steden van Europa: Cádiz. Daar wandelt u langs de kathedraal, de overdekte markt,
het Gran Teatro Falla, enkele charmante peñas
en andere bezienswaardigheden die het verhaal
van de flamenco vertellen. ’s Avonds woont u
een flamencovoorstelling bij.

GUIDO DECLERCQ is auteur van het
boek Naar Andalusië… op het ritme van
flamenco. In die aparte reisgids neemt hij
u mee door de bakermat van de ‘arte flamenco’ en komt u te weten hoe en waar u
flamenco kunt beleven in Andalusië. Guido
is ook de bezieler van La Barraca vzw. Vele
Spaanse ‘Flamenco’s’ vonden dankzij hem
de weg naar de grote podia in de Lage
Landen. Andalusië is zijn tweede thuis.
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