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Innerlijke beleving, 
uiterlijke schoonheid

Spanje is en blijft enorm populair onder vakantiegangers. 
Tijdens donkere, koude dagen zijn het dan ook gedachten aan 
zwoele, heerlijke zomeravonden in Spaanse sferen die ons 
op de been kunnen houden. Laten we deze lente de Spaanse 
zon gewoon maar alvast naar ons toe te halen. Ontdek de 
schoonheid en passie in jezelf met… flamenco. Flamenco is 
temperamentvol, krachtig, sensueel en expressief; de juiste 
ingrediënten voor een uitstraling om ú tegen te zeggen. 

Flamenco van weleer
Over de flamenco is in het verleden weinig geschreven en over 
de geschiedenis ervan wordt dan ook flink gespeculeerd. Wellicht 
dat dat de reden is dat er zo’n mysterieuze sfeer om deze muziek- 
en dansvorm hangt. Flamenco is een verzamelnaam voor zang, 
muziek en dans en is eigenlijk door de verhalen en het zelf doen 
en beleven van generatie tot generatie overge gaan. Elke gene-
ratie heeft er zelf uiteraard ook nog iets nieuws aan toegevoegd. 
Duidelijk is dat flamenco ontstaan is uit invloeden van verschei-
dene culturen. Een van de theorieën vertelt over de zigeuners, 
de gitanos, die in de 15e eeuw in het Zuid-Spaanse Andalusië 
hun muziek lieten beïnvloeden door onder meer de Arabische 
klanken van de Moren, de Afrikaanse klanken van de in Sevilla 
aanwezige slaven en de klanken uit het Caribisch gebied die 
door immigranten en zeelui vanuit o.a. Argentinië en Puerto Rico 
werden meegebracht.

Duende
Hoewel er verschillende theorieën zijn over het ontstaan van 
flamenco, zal iedereen die erdoor geïnspireerd is het erover eens 
zijn dat het hier gaat om een ‘levensstijl’. Door gebruik te maken 
van het ritme, het compás, kan een immens verdriet of juist de 
grootste vreugde op weergaloze wijze tot uiting gebracht worden; 
het is voornamelijk dit ritme waaraan de verschillende flamenco-
stijlen (palos) te herkennen zijn. Zo’n stijl is doorgaans sterk met 
een bepaald gevoel verbonden, zoals vreugde, verdriet, humor of 
eenzaamheid. Maar om welke stijl het ook gaat, het komt altijd op 
hetzelfde neer: duende. Dit is het ongrijpbare, magische moment 
waarop je volledig in de ban bent van het samenspel van zang, 
muziek en dans. Beléving. Overgave. Je zult dan ook zeker niet 
de eerste zijn die ongemerkt de adem in blijkt te houden of een 
traan laat gaan van pure ontroering.

Bewegen met passie 
Zoals bij alles, heeft ook de flamenco duidelijke veranderingen on-
dergaan. Zo was eeuwen geleden de hoogste status weggelegd 
voor zang - slechts begeleid door handgeklap – en tekst; teksten 
van schrijvers en dichters kregen dankzij flamenco een extra 
dimensie. Dansen gebeurde ook, waarbij de nadruk voornamelijk 
bij het bovenlichaam lag. Pas later zijn de gitaarmuziek en het be-
kende voetenwerk erbij gekomen en heeft de karakteristieke dans 
zich ontwikkeld tot een prachtig onmisbaar element. 
Toch is de flamenco eigenlijk nooit meteen een vanzelfsprekende 
keus voor de gemiddelde mens die dansles overweegt. Er wordt 
dan eerder gedacht aan bijvoorbeeld salsa, stijldansen, latin of 
hiphop. 

Het populaire dansprogramma So you think you can dance wist 
echter een flinke boost aan de flamencodans te gegeven. Vorig 
jaar speelde de bootcamp van het programma zich namelijk af in 
Sevilla, de hoofdstad van Andalusië, waar de jonge dansers de 
flamenco op hoog niveau onder de knie moesten zien te krijgen. 
Dit onder strenge, of beter gezegd ‘hartstochtelijke’, begeleiding 
van een wereldberoemde flamencochoreograaf die absoluut de 

essentie van de dans wilde meegeven. Want flamenco is 
niet het aanleren van pasjes, maar het één zijn met je ge-
voel. Op deze wijze werd de dans bij een geheel nieuw 
publiek geïntroduceerd en de kijker werd verwend met 
vele hoogtepunten die zeker nieuwsgierigheid opgewekt 
hebben.

El corazón y alma
Hart en ziel

Wil jij je ook laten leiden door passie? Een lichaamshou-
ding aanleren die staat als een huis? Ervaren dat echte 
schoonheid van binnenuit komt? Dat kan. Flamencoles-
sen worden zowel voor beginners als voor gevorderden 
door het hele land gegeven, aan jong en oud, aan man 
en vrouw. En het hoeft niet eens per se man mét vrouw 
te zijn, want het mooie is dat je de flamencodans perfect 
in je eentje uit kunt voeren. Heel handig indien je geen 
partner hebt. Of wellicht heb je wél een partner, maar 
heeft hij/zij totaal geen interesse voor (flamenco)dans. Je 
kunt zonder gêne alleen naar je dansles en hoeft je daar-
bij zeker geen uitzondering te voelen. Laat de lente voor 
jou het moment zijn om je aan deze mooie levensstijl 
over te geven en je zult merken dat niet alleen de natuur 
om je heen tot leven komt, maar ook jijzelf.

Menig meisje heeft als kind weleens een mooie jurk met bij-
passende hakjes cadeau gekregen. Soms ook met een waaier 
en kleppers erbij. En wat dacht je van de jongens die maar al 
te blij waren met hun Zorro outfit. Verkleedpartijen hebben in 
die jonge jaren heel wat plezier opgeleverd en waarom zou 
onze volwassen ik dat gevoel niet simpelweg kunnen herbe-
leven? Je hoeft met je danslessen natuurlijk niet meteen een 
geheel nieuwe garderobe aan te schaffen, maar je enigszins 
kleden in de stijl van flamenco laat je al als vanzelf in de juiste 
stemming komen. 

Bij de flamencodans worden schoenen of laarsjes gedragen 
met gladde zolen en stevige blokhakken – met naaldhakken 
kom je in ieder geval niet ver. De dames voelen zich al snel op 
en top vrouw met hun zwierige lange rok of jurk en de heren 
zien er toch wel bijzonder mannelijk uit in hun stoere over-
hemd met gilet…

Wil jij ook ervaren dat 
echte schoonheid van 

binnenuit komt?

GEKLEED VOOR DE DANS

Dans!
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