Leonor Leal
Driedaagse
Dansworkshop in
Groningen!
Locatie:
De Witte Schuit, Timpweg 3 Groningen
Beginners, data en tijden: 27 jan 13:00-14:30
Prijs beginners: € 30
Middenniveau, data en tijden: 27 jan 14:45-16:15 | 28 jan 18:30-20:00 | 29 jan 18:30-20:00
Prijs midden: € 105
Gevorderden, data en tijden: 27 jan 16:30-18:00 | 28 jan 20:15-21:45 | 29 jan 20:15-21:45
Prijs gevorderd: € 105
In samenwerking met Dance d'Ali.
Inschrijven
Wil je je aanmelden voor een workshop? Vul dan het inschrijfformulier in. Bij het volgen van twee
of meer workshops krijg je 5% korting op de totaalprijs (met uitzondering van de
palmasworkshops door Los Mellis). De inschrijving is pas definitief wanneer het deelnamegeld is
overgemaakt op rekening NL37 INGB 0004 2892 76 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting
PerpetuumM te Amsterdam, o.v.v. de naam van de deelnemer, de workshop, de locatie en het
niveau. Bij vragen kun je een mailtje sturen aan workshops@flamencobiennale.nl.
Inschrijven: Stuur een e-mail naar Annemarie van Drecht, workshops@flamencobiennale.nl,
o.v.v. de workshop, het niveau en de deelnemer. Deelname is pas definitief nadat de betaling is
ontvangen. Wanneer je meedoet aan twee of meer workshops, ontvang je 5% korting op de
totaalprijs.

Leonor Leal (Jerez de la Frontera, 1980) studeerde af aan het conservatorium en de universiteit
van Sevilla op het gebied van moderne en flamencodans en didactiek. Al snel ontdekte ze dat de
flamenco haar de grootste artistieke vrijheid bood en besloot ze zich als flamencodanser verder te
ontwikkelen bij grote namen als Manolo Marín, Pilar Ortega en de familie Galván. In haar
solocarrière ontwikkelde zij zich tot een vernieuwende danseres en choreografe, vol kracht en
elegantie. Zij beweegt zich speels op het raakvlak tussen de moderne dans, klassieke Spaanse
dans en flamenco. Met Nocturno, deze editie van de Flamenco Biënnale te zien, maakt ze als
solodanseres haar doorbraak in Spanje. Ze is een geliefd en inspirerend lerares om de bezieling
die ze in haar lessen legt en haar aanstekelijke dansenergie. In deze intensieve workshops ga je
aan de slag met diverse flamencostijlen.

