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gelieve uw GSM uit te schakelen

De inleidingen kan u achteraf beluisteren via www.desingel.be 
Selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze.

 

Op www.desingel.be kan u uw visie, opinie, commentaar, appreciatie, … betreffende het
 programma van deSingel met andere toeschouwers delen. Selecteer hiervoor voorstelling/
concert/tentoonstelling van uw keuze. Neemt u deel aan dit forum, dan maakt u meteen kans 
om tickets te winnen.

foyer deSingel 
 doorlopend open vanaf 13.40 uur  
 broodjes, soep en salade
refter Conservatorium  
 van 17.30 uur tot 19.30 uur 
 Spaanse vissoep

Pictogrammen DeSingel

AUDIO

reageer
& win

FlamenCo FeStival

teksten programmaboekje michel gillain 
coördinatie programmaboekje deSingel

15 uur blauwe zaal
Javier Conde & JoSé antonio Conde gitaren

ca. 16 uur pauze 

16.30 uur blauwe zaal
CompáS de utrera
tomás de perrate zang & artistieke leiding 
ana maria peña zang 
Fabiola perez zang & dans 
gaspar de utrera dans 
antonio moya gitaar

ca. 17.30 uur pauze 

19.15 uur foyer 
inleiding michel gillain bij concert van 20 uur 

20 uur rode zaal 
paCo peña & enSemble 
‘A COMpáS’ 
paco peña gitaar & artistieke leiding  
paco arriaga gitaar 
rafael montilla gitaar 
angel muñoz dans 
Charo espino dans 
ramon martinez dans 
miguel ortega zang 
inma rivero zang 
nacho lopez percussie

einde omstreeks 21.15 uur



Javier Conde
Enkele jaren geleden schreef Federico Vazquez (directeur Flamenco Festival 
Extremadura) over Javier Conde : “we zouden ons allen moeten haasten om 
Javier als kind nog te horen spelen. Zeer weldra zal het kind in hem verdwe-
nen zijn, en zal zijn groot talent hem onvermijdelijk uit zijn nest hebben wegge-
haald, om, ver weg van ons, voor heel de wereld zijn muziek te laten horen.” 
We zijn ondertussen enkele jaren later, en de nu negentienjarige Javier Conde 
is ondertussen uitgegroeid tot een internationaal erkend gitarist die op de 
grootste gitaarfestivals van Europa heeft gespeeld.
Javier begon op vierjarige leeftijd gitaar te spelen, onder begeleiding van zijn 
vader Javier Conde, zelf een erkend flamencogitarist en leerling van de be-
roemde Andrés Batista. Al gauw zag zijn vader dat Javier over een uitzon-
derlijke aanleg beschikte, en verhoogde zijn aandacht en inzet naar zijn zoon 
toe. Dat leidde niet alleen tot een sneller groeiproces, maar ook tot de eer-
ste concerten in zijn geboortestad Caceres. Het duurde niet lang tot hij het 
podium deelde met grootmeesters als Manolo Sanlucar, Enrique de Melchor, 
Victor Monje ‘Serranito’, El Lebrijano, José Mercé e.a. Javier was gelanceerd 
en klaar voor het grotere werk. Getuige daarvan bijvoorbeeld zijn concerten 
in het Córdoba Gitaar Festival 2003, het Caja de Madrid Flamenco Festival 
‘Homenaje a paco de Lucía’ te Madrid, 2003, en het Internationale Klassieke 
Gitaar Festival te Málaga, 2001/2/3. Ook op de internationale festivals was 
Javier al gauw veel gevraagd, getuige daarvan onder meer het XV Flamenco 
Festival te Nîmes, Frankrijk, in 2005, en het Internationaal Gitaar Festival te 
Rome, in 2003. Reeds als jongeling won Javier meerdere prijzen op lokale 
concours, waaronder de eerste prijs op het XXIV Gitaar Concours ‘Torre del 
Cante’ te Malaga, in 2004. Maar de echte doorbraak kwam er toen hij in dat-
zelfde jaar de felbegeerde ‘Bordón Minero’ won, de eerste prijs op het toon-
aangevende festival ‘Cante de las Minas’ van La Unión (Murcia).
Javier Conde heeft al talloze opnamen op zijn naam staan :
• ‘Jóvenes Flamencos’ Flamenco Gitaar Concours Jerez de la Frontera, Cádiz, 
 1999
• ‘Jóvenes promesas’ Nationaal Flamenco Gitaar Concours te Jaen, 2003
• cd ‘Soñamos’. Cáceres, 2003
• Hommage aan ‘Grandes de la Guitarra’ in 2003. Javier Conde was 12 jaar oud.
• cd opgedragen aan zijn vader Jose Antonio Conde, uitgegeven door ‘peña 
 Amigos del Flamenco de Extremadura’, Cáceres, 2004
• cd Klassiek Gitaar Concours en Festival te Sernancelhe, portugal, 2003
• cd VIII Guitar Art Festival. Belgrado, Servië, 2004
• cd ‘Summer 2004’ Festival. Kastoria, Griekenland, 2004.
 
Wellicht is het meest markerende element van deze uitzonderlijke gitarist de 
wondermooie frasering in zijn spel, een aspect dat hij trouwens al van kinds-
been af in zich droeg. Vanavond zien we hem onder andere in duo met zijn va-
der, die ooit, nog niet zo lang geleden, zijn leermeester was.



CompáS de utrera
Met ‘Compás de Utrera’ begeven we ons naar het stadje Utrera, dat al gene-
raties lang bekend staat om zijn heel eigen vorm van flamenco. De stijl ligt dui-
delijk nog in de invloedssfeer van grote broer Jerez, maar is ietwat gezapiger. 
Dit komt misschien nog het meest tot uiting in de ‘Bulerías’, de meest markan-
te stijl van de streek: die van Jerez is pure kracht, ritmisch explosief, en een 
impulsieve uitbarsting vanuit de buik. De Bulerías van Utrera zijn trager, ietwat 
rustiger, hebben bijna iets contemplatiefs in vergelijking met de Jerezaanse 
bom.
 In tegenstelling tot de avondvoorstelling van paco peña, hebben we hier niet 
te maken met een ensemble dat elkaar heeft opgezocht om aan een welbe-
paalde tournee te beginnen. Deze groep is haast één familie,een ware ‘clan’ 
van mensen die met elkaar vergroeid zijn door generaties lang samen te le-
ven onder de intense zon van de streek van Utrera.

tomás de perrate is één van de hoofdvertegenwoordigers van de zang van 
deze streek. Hij is het kleinkind van de grote zanger Manuel Torres en was 
dé ontdekking van de Bienal de Sevilla in 2002. Hij laat zich begeleiden door 
Antonio Moya. 
antonio moya is één van de zeer weinige leerlingen van Utrera’s gitaar-
legende pedro Bacan. Na pedro Bacans jammerlijk overlijden nam Moya in 
zekere zin diens fakkel over als begeleider van de typische gezangen van 
Lebrija en Utrera. Hij is gehuwd met de zangeres van vanavond, ana maria 
peña. Antonio Moya kreeg de prijs voor beste begeleider in 2006 voor zijn cd 
met Tomás perrate, ‘perraterías’. 
De danseres Fabiola perez (Arcos de la Frontera) viel oorspronkelijk van 
kindsbeen af al op door haar mooie zangstem. Toen ze op negentienjarige 
leeftijd de prijs won voor Cantiñas de Cadíz, verhuisde ze naar Sevilla, waar 
ze jaren werkte in de fameuze tablao ‘Los Gallos’. Ze heeft met groten als 
Manuela Carrasco, Juana Amaya en Chano Lobato gewerkt.



a CompáS
Met de avondvoorstelling ‘A Compás’ van paco peña tekenen we voor een 
spektakel van een gans ander allooi.  
paco peña zelf is ondertussen een ‘éminence grise’ van de flamencogitaar. 
Afkomstig van Cordoba, treedt hij al op twaalfjarige leeftijd voor het eerst 
op. In de jaren ‘60 zal hij als jong talent naar Londen verhuizen, waar zijn re-
citals al gauw worden opgemerkt, en de poort openen tot de ganse wereld. 
Onder andere Royal Albert Hall van Londen, New Yorks Carnegie Hall en het 
Concertgebouw van Amsterdam staan op zijn palmares.  
Als gitarist staat paco peña voor een zeer elegante, verfijnde flamencostijl, 
typisch Cordobees eigenlijk. Zeer lyrisch, met veel oog voor frasering, breed 
denkend in de ruimte, nooit nerveus. Bovenal wordt zijn spel gekenmerkt door 
een zeer diepgaande band met en respect voor de traditie van de flamenco-
gitaar. Men ruikt als het ware nog tastbaar de invloed van een Sabicas of een 
Niño Ricardo, met wie de band nooit wordt overschaduwd door teveel nood 
aan innovatief vernuft. 
Maar paco peña is meer dan alleen gitarist. Hij is ook componist, producer, 
artistiek mentor, en pedagoog. Zo is hij het die als eerste in Europa aan het 
hoofd stond van een flamenco-gitaaropleiding aan het conservatorium, name-
lijk in Rotterdam. Wij herinneren ons nog levendig zijn project ‘Misa Flamenca’ 
waarmee hij in de jaren ’90 op meesterlijke wijze de niet evidente combinatie 
van een klassiek koor met flamenco-solisten deed uitmonden in een geslaag-
de en unieke ontmoeting tussen twee werelden. Dat hij de uitzonderlijke ca-
paciteit bezit om een groep mensen samen te brengen en het allerbeste van 
elk van hen naar boven te halen, bewijst dit nieuwste spektakel van zijn hand.  
Het spektakel hoort zonder enige twijfel thuis in het rijtje van hedendaag-
se flamencoprogramma’s die klaarstaan om de wereld te veroveren. Toch 
springt deze voorstelling eruit als iets bijzonders. Toen ik de voorstelling een 
tijdje geleden voor het eerst zag, was ik meer dan aangenaam verrast door 
een aantal combinaties die in hedendaagse flamenco-dansvoorstellingen zel-
den te zien zijn. Om te beginnen is er de, voor een dansvoorstelling, bijzonder 
ruime inbreng van het puur instrumentale. Dit heeft natuurlijk alles te maken 
met de figuur van paco peña, die voornamelijk als solist bekend staat, ook 
al is hij tevens een uitstekend begeleider. paco peña’s solo’s krijgen dus hun 
terechte plaats (onder andere een zeer lyrische ‘peteneras’). Maar het gaat 
verder dan dat. Er is, bijvoorbeeld, die prachtige danssolo van Angel Muñoz 
op een solostuk van paco peña, die naast zijn esthetische pracht en zijn feil-
loze afstemming op elkaar, haast een statement op zich is over de rol van de 
flamencogitaar binnen de flamencocuadro: de traditionele rollen worden erin 
omgedraaid. Het is voor één keer eens niet de gitarist die zich moet inleven in 
de sfeer van de danser. We zien paco peña gefocust op zijn gitaarstuk, dat de 
protagonistenrol opeist. Het is de danser die zich richt naar paco peña, één en 
al oor naar en één geworden met diens fraseringen. Het resultaat is verbluf-
fend. De danser leeft zich feilloos en virtuoos in, en zorgt op zich al voor een 



noemenswaardige act, en toch, en dit is zelden gezien wanneer de gitaar de 
rol van dansbegeleiding draagt, komt het duo haast als een ode aan de gitaar 
over. Hetzelfde geldt voor paco peña’s duo met het castagnettenspel van 
Charo Espino, de dansster van deze voorstelling. Het is het gitaarstuk dat als 
motor en inspiratiebron geldt. Dit is nog niet alles, er is ook nog paco peña’s 
spel zelf. Altijd begeesterend, elegant van stijl, prachtige toon en frasering, 
maar bovenal: getuigend van een wondermooie band met de oudere traditie. 
Niks ‘om ter snelste’ toonladders om verbouwereerd bij te raken. Nee, ‘ra-
ken’ is precies wat hier (nog) centraal staat, eerder dan imponeren. De invloed 
van de klassiekers is niet al te ver weg, invloed die tegenwoordig vaak kwijt-
gespeeld wordt in de queeste naar ‘effectismo’. paco peña is ook immer een 
‘artista sencillo’, niet simpel, wel eenvoudig, in de betekenis van ‘bescheiden’. 
Nooit een show gezien waarin de centrale vedette zoveel tijd en ruimte gunt 
aan zijn collega’s. Meer nog, als hij hen begeleidt vermengt hij zich op haast 
discrete wijze in de groep, en dit terwijl hij duidelijk het centrale ankerpunt, de 
motor is van deze groep. Zowel als begeleider als als solist laat hij de muziek 
voor zich spreken, stelt hij zich op ten dienste van zijn collega’s op het podium, 
of louter van zijn instrument. Een welkome verademing in deze ‘stressy’ tijden. 
En toch is deze voorstelling ook veel meer dan louter nostalgie naar vroeger. 
paco peña heeft zich omringd door jonge artiesten, waarbij hij bijvoorbeeld 
het jonge gitaargeweld als dat van een paco Arriaga of Rafael Montilla niet 
schuwt. Alleen al die ontmoeting levert ons iets onvoorspelbaars op, meer 
spanning op de scène, iets wat de globale kracht van de voorstelling alleen 
maar ten goede komt. 
 
Wie zijn dan de jonge collega’s van paco peña? 
angel muñoz en Charo espino zijn op zich in feite al dansvedetten, man en 
vrouw ook. Wellicht vandaar ook hun prachtige, beklijvende ‘pas de deux’, van 
een intimiteit waarvan men als publiek bijna een zekere gêne zou gaan voe-
len. Angel Muñoz genoot zijn eerste opleiding bij Inmaculada Aguilar en Javier 
Latorre, beide iconen van de danswereld in Cordoba, hometown van paco 
peña. Later werd hij eerste solist bij de vermaarde Compañia María pages. 
Zijn echtgenote moet niet voor hem onderdoen: zij is een internationaal er-
kende figuur van de flamencodans, die het podium gedeeld heeft met grote 
namen als Cristobal Reyes, Manolete, Juana Amaya, en Serranito, en haast 
alle gerenommeerde flamencofestivals op haar palmares heeft staan. Ook 
ramon martinez is een groot jong talent, wiens Alegrías en Farrucas in deze 
voorstelling getuigen van een uitzonderlijk vermogen zijn mede klassiek opge-
leide dans toch de pure flamencospirit mee te geven. Hij heeft gedanst in de 
compagnies van grote namen als Mario Maya, Javier Latorre, Manolo Marin, 
Maria pagés, Eva la Yerbabuena, Javier Barón, Cristina Hoyos, etc., en toerde 
zelfs al met zijn eigen compagnie ‘Raices Flamencas’ tot in Korea. Hij is een 
reeds eerder geziene gast in paco peña’s ensembles. 
De sterke, expressieve stem van miguel ortega, en het meer intieme timbre 
van inmaculada rivero zorgen ondanks het contrast voor prachtige samen-
zang.  

Dat Inmaculada Rivero, en trouwens ook Ramon Martínez, hun eerste pro-
fessionele jaren ook doorbrachten in de prestigieuze Sevillaanse tablao ‘Los 
Gallos’ mag een pittig detail zijn dat wellicht achter de coulissen zorgt voor 
een leuk onderonsje met Fabiola perez van de groep van Utrera. 
 
Met ‘A Compás’ bewijst paco peña eens te meer dat hij niet alleen een groot 
gitarist is, maar tevens een inspiratiebron, die steeds weer inbreng van zijn 
jonge collega’s kan doen versmelten tot één groot en sterk geheel. Het levert 
steeds zeer harmonieuze spektakels op die het publiek over de gehele we-
reld doen genieten van de flamencokunst. Het is niet overdreven paco peña 
een ware ambassadeur van de flamenco te noemen.

Voor verdere info kan u terecht op  
www.pacopeña.com 
www.javierconde.net  
www.flamenco-world.com/artist/tomas_de_perrate



binnenkort in deSingel

pedro Caldeira Cabral 
portugese gitaar  
Joaquim antonio Silva 
klassieke gitaar 

de kunStCampuS groeit + 12.000 m2

Een bouwproject van de Vlaamse Gemeenschap en 
de Hogeschool Antwerpen voor deSingel internationale kunstcampus en 
het Conservatorium van de Hogeschool Antwerpen.

permanente inFormatieStand veStiaire deSingel
wo-zo 14-18 uur en aansluitend bij voorstellingen/concerten

Fado legendS

inleiding philip nijman / 19.15 uur / foyer
wo 7 mei 2008 / blauwe zaal / 20 uur 
€ 20, € 15 (-25/65+) / €8 (<19 jaar)



2007-2008
architectuur
theater
dans
muziek

deSingel
Desguinlei 25 / B-2018 Antwerpen
ma > vr 10 > 19 uur / za  16 > 19 uur

www.desingel.be
tickets@desingel.be
T +32 (0)3 248 28 28
F +32 (0)3 248 28 00


