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De maand oktober is alweer aangebro-

ken en we hebben gelukkig een mooie

nazomer achter de rug en zelfs nu

schijnt het zonnetje volop maar laat de

temperatuur jammer genoeg een beetje

te wensen over.

Dat dit de ultieme periode is om weer

eens lekker achterover te zitten met

onze nieuwe uitgave van het Latin

Magazine staat buiten kijf.

We hebben er weer hard aan gewerkt

en gezorgd dat we een diversiteit aan

artikelen en achtergrond informatie

voor jullie hebben geschreven en

verzameld.

We beginnen met het weer welkom

heten van Coen, of misschien beter bij

jullie bekend als Coento. Hij was bij

het optreden van Rolf Sanchez en Latin

Society in de Doelen, Rotterdam en

doet daar in woord en beeld verslag

van. Daarnaast hebben we twee cd’s

die we onder jullie aandacht willen

brengen; Mark de Jong & Latineo en

Orquestra Pegasaya. Richard doet ver-

slag van de spannende NETFLIX serie

NARCOS over het leven van Pablo

Escobar, een serie die door velen op dit

moment als DE beste serie van dit

moment wordt beschouwd.

Natuurlijk hebben we ook weer de,

iedere maand terugkerende items als:

Land in zicht, deze maand is dat

Paraguay, een heerlijk recept van

Zahaira, Tortilla met asperges (het

water loopt ons nu al in de mond),

Artiesten in de schijnwerpers en wel

twee danssccholen die door ons onder

jullie aandacht wordt gebracht.

Kortom er is meer dan genoeg

leesplezier en hopen voor ieder wat

wils.

Wij, het team van Latin magazine,

wensen jullie dan ook veel leesgenot en

rest ons om jullie weer te zeggen…

Nos vemos el próximo mes!

Minou Spits
MAANDELIJKS ONS MAGAZINE ONTVANGEN IN JE MAILBOX?  KLIK DAN HIER
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Dansschool Esencia van Eldred en Arnonda in Hilver-
sum bestaat 15 jaar en dat gaan ze op 15 oktober
groots vieren met live muziek en dansshows tijdens
het jubileum.. feest.
Voordat Eldred zijn dansschool in Hilversum startte
danste hij jaren lang in een showgroep. Deze groep
gaf dansshows overal in het land. Als lid van de dans-
groep heeft Eldred jarenlang zijn danstechnieken ver-
der kunnen ontwikkelen. Door de vele optredens heeft
hij ook kunnen leren omgaan met publiek.
Zijn didactische vaardigheden heeft hij voor een deel
kunnen leren van "Ramond Mac-intosh", één van de
pioniers van de salsa in Nederland. Gaandeweg ont-
wikkelde Eldred zich steeds meer als een professionele
dansleraar. In de zomer van 2001 begon hij samen
met zijn vrouw en danspartner Arnonda, officieel met
zijn eigen salsaschool genaamd Esencia.
Inmiddels is de dansschool uitgegroeid tot de toon
aangevende dansschool in Hilversum met als motto:
"Gezelligheid en fun social dancing". Het social dan-
cing is er iedere vrijdag avond onder de naam Latin
Friday Grooves met wisselende bekende dj's.
Danslessen
Esencia geeft meerdere avonden in de week les in
verschillende Salsa stijlen. Natuurlijk de bekende LA
stijl maar ook de eigen Crossbody Cuban Fusion (CB-
CF) stijl. Deze kenmerkt zich door dat er meer in het
rond wordt gedanst. Het is een mix van Cubaans, LA
stijl en Antilliaans.
Verder staat de dansschool bekend om zijn ' Happy'
Rueda. Als één van de weinige dansscholen zijn ze
hier erg actief mee en geven dan ook les in op ver-
schillende dansnivo's.
Het kenmerk van de Rueda is dat het in een kring ge-
danst wordt op pittige Salsa muziek. Tijdens het dan-
sen wordt er continu van danspartner gewisseld.
Rueda is vooral erg veel fun als groep. Er zijn ook Ba-
chata en Kizomba lessen. Binnenkort zal er gestart
worden met een cursus 'show level' Salsa, speciaal
voor de gevorderde dansers die meer willen. Zoon
Kendrick (22) neemt samen met zijn partner Elisa de
lessen voor jongeren voor zijn rekening.

Omdat Eldred en Arnonda al heel lang les geven heb-
ben ze erg veel ervaring in de verschillen van het le-
ren van mannen en vrouwen. Zo pakken vrouwen het
over het algemeen iets sneller op dan de mannen.
Maar als de mannen eenmaal de dans beginselen zich
eigen gemaakt hebben dan ontpoppen ze zich vaak tot
fanatieke (en gewilde) dansers.
Ook kennen ze de kleine ongemakken van de dansers
als geen ander en proberen de dansers hierin de hel-
pende hand toe te reiken. Een bekend probleem is de
hygiëne, dit vooral omdat er dicht bij elkaar gedanst
wordt en het voor de ander niet prettig is als iemand
zweetgeur heeft of uit de mond ruikt. Bij Esencia
staan er in de toiletten frisse deo geurtjes en peper-
muntjes op de bar. Daarnaast liggen er in de lounge
hoek info vellen met tips om dit bij jezelf te voorko-
men.
De ervaring leert dat niet iedereen het in de gaten
heeft en Esencia probeert hiermee te helpen.
15 jarig jubileum feest
Tijdens het jubileum feest op zaterdag 15 oktober zal
er terug geblikt worden met een groots feest. In die
15 jaar is er natuurlijk erg veel gebeurd, er is verhuist
van danslocatie, er zijn relaties ontstaan, kinderen
geboren en alle 'oud' cursisten worden dan ook uitge-
nodigd hier bij aanwezig te zijn. Eregast is Carla, in-
middels 86 jaar en nog steeds enthousiast.
Er is een uitgebreid programma samengesteld met
onder andere een Braziliaanse dans show, dj, een lo-
pend buffet en er zal live muziek zijn van Trio Los
Dos, ook zij zijn inmiddels meer dan 10 jaar vaste
gast.
Kaartjes voor dit feest zijn te reserveren via
esenciahilversum@gmail.com - betaling via NL42 IN-
GB 0009 1558 70 t.n.v. Salsadansschool Esencia
of je komt langs bij Esencia van ma t/m vr van 20 uur
tot 23 uur.
Adres: Korte Noorderweg 29
T. 06 55 623 744 of 06 24 776 032
Kaarten ook verkrijgbaar tijdens de
FRIDAY GROOVES PARTY (elke vrijdag) van 22.00 uur
tot 02.00 uur
(Gratis entree)

 Dansschool Esencia





ROLF SANCHEZ
&
LATIN SOCIETY
Doelen Rotterdam
Verslag en fotos door: Coen Priem (DJ Coento)



Na een “break” van 6 maanden ben ik op 24
september weer eens op pad gegaan om
foto’s te maken. Ditmaal een Latin concert
in de Doelen in Rotterdam

Het was allemaal wat wennen en kwam wat later
aan dan ik had gepland, eerst gearriveerd in een
totaal verkeerde parkeergarage en daarna moest
ik alsnog een stukje lopen waarna ik ook nog
eens een verkeerde ingang nam.
Er stond al een aardige rij dus na enige tijd
wachten mocht ik naar binnen en natuurlijk
stond ik op de lijst als fotograaf.
Iets over half elf dus aangekomen in de mooie
zaal met een uitstekende dansvloer, stond de
Rotterdamse Salsa Dj Rojo het aanwezige pu-
bliek al op te warmen.
Even na elf uur kwam de begeleidingsband Latin
Society het podium op, deze band bestaat uit de
créme de la créme van latin muzikanten woon-
achtig in Nederland.
Na de  aankondiging van een, naar ik me niet
vergis, bekende FunX Dj betrad ook Rolf het po-
dium.

Hij begon met zijn eerste hit en daarna afwisse-
lend met eigen werk en covers van bekende ar-
tiesten, een reggeaton nummer en een heus
Braziliaans nummer dat werd opgeluisterd met
danseressen.

Het ongeveer anderhalf uur durende concert
werd uitstekend begeleid door Latin Society en
ook het geluid mocht er zeker wezen.
Deze werd verzorgd door niemand minder dan
Digico Jaap zeker één van de beste latin geluids-
mannen die Nederland rijk is in mijn opinie!

Mooiste nummer die avond en tevens ook het
moeilijkste nummer van Rolf Sanchez was wel
Aquanile, hij heeft dit echt geweldig gezongen.
Als je dit wil zien kijk dan op mijn youtube Ka-
naal: youtu.be/71cOZMSi_pE

Ook aan al het latin geweld komt een eind en na
een kleine verloting voor een meet and greet gaf
Rolf nog 2 toegiften. Toen was de koek op,en
werd het tijd voor de DJ om het publiek verder te
vermaken, waar hij weer goed in slaagde.

Ik heb foto’s gemaakt bij de meet en greet en
daarna nog wat nagepraat met de bandleider van
Latin Society en onder andere latin kenner pur
sang Erik van
Diemen en organisator Mimo uit Amsterdam.
Daarna was het tijd om richting Zeeland te ver-
trekken en deze avond af te sluiten.

Ik heb werkelijk genoten van een prachtig con-
cert van “de rising Latin Star” Rolf Sanchez.

Hasta la vista
Coento

PRACHTIG CONCERT
IN DE DOELEN

https://youtu.be/71cOZMSi_pE


https://youtu.be/71cOZMSi_pE




Officiële landstaal:
Spaans
Hoofdstad:
Asuncion
Regeringsvorm:
Republiek
Staatshoofd &
Regeringsleider:
Horacio Cartes
Religie:
Rooms-katholiek 90%

Paraguay, officieel de Republiek Paraguay (Spaans: República del
Paraguay), is een land in centraal Zuid-Amerika. Het grenst in het
noorden aan Bolivia, in het oosten aan Brazilië en in het zuiden en
westen aan Argentinië. Het land is vernoemd naar de Paraguay-ri-
vier, waarvan de naam op verschillende manieren wordt verklaard.
In de meeste gevallen wordt een combinatie voorgesteld van ter-
men uit de inheemse taal Guaraní die een verbinding leggen tussen
"rivier" en "zee". De uitspraak is Paragwaj.

Geschiedenis
De eerste Europeanen arriveerden in het begin van de 16e eeuw en
stichtten in 1537 Asuncion. De stad werd befaamd door het wilde
nachtleven en de florerende prostitutie. De stad werd het centrum
van een Spaanse koloniale provincie en een centrum voor de missie
van de jezuïeten in Zuid-Amerika. Paraguay als zelfstandige staat is
ontstaan op 14 mei 1811 toen het zich bevrijdde van de vroegere
kolonisator Spanje. In de Drievoudige Alliantie-oorlog (1865-1870)
verloor Paraguay twee derde van de mannelijke bevolking en veel
van zijn territorium, waarna de economie een halve eeuw stagneer-
de. In de Chaco-oorlog werden grote economisch belangrijke gebie-
den op Bolivia veroverd. Tussen 1954 - 1989 werd het land door de
militaire dictator Alfredo Stroessner geregeerd. Sindsdien worden er
relatief vrije presidentsverkiezingen gehouden.

Land in zicht

Paraguay
Bron Wikipedia | Foto’s Pixabay

Basisgegevens:

Rio De JaneiroSchoonmaken van een stadsbus







Geografie
Paraguay is naast Bolivia de enige binnenstaat op het Amerikaan-
se continent. Het land is relatief vlak. De hoogste berg is de Cerro
Peró (842 meter). Het laagste punt ligt op 46 meter op de plaats
waar de Rio Paraguay en Paraná samenkomen. Dit zijn tevens de
grootste rivieren van het land. Het grootste gedeelte van het land
wordt ingenomen door de Chaco Boreal, onderdeel van de Gran
Chaco. Dit savanne-achtige gebied met verschillende boomsoor-
ten omvat meer dan 70% van het territorium van Paraguay, maar
er woont slechts 4% van de totale bevolking. Dit komt groten-
deels door het klimaat, de zomers zijn er zeer heet met soms
temperaturen tot 50 graden Celsius. Lengte landgrenzen: 3995
km (1880 km met Argentinië, 750 km met Bolivia en 1365 km
met Brazilië).

Bestuurlijke indeling
Zie Departementen van Paraguay voor het hoofdartikel over dit
onderwerp.
Paraguay bestaat uit achttien departementen.

Bevolking
Paraguayanen zijn voor het grootste deel mestiezen, nazaten van
indianen en Spaanse immigranten. Hierdoor is Spaans de officiële
taal en heeft Paraguay een westerse cultuur.
Er is echter ook een grote groep Guaraní sprekende Amerindia-
nen. Ook het Guaraní is een officiële taal in Paraguay. Daarnaast
leven er mennonieten op de Chaco Boreal. In verschillende golven
emigreerden zij van de jaren 1920 vanuit Rusland, Canada en
Europa naar Paraguay en stichtten er drie verschillende en deels
overlappende kolonies in het noordwesten van het land. Zij spre-
ken Duits en kennen een hoge graad van autonomie. Zie ook het
hoofdartikel: Mennonieten in Paraguay.

Religie
De grondwet van 1967 garandeert godsdienstvrijheid en erkent
het katholicisme als de officiële religie. Van de bevolking is 90%
katholiek. Kerkelijke indeling: één aartsbisdom (Asuncion, opge-
richt in 1929, was al sinds 1547 bisschopszetel), acht bisdommen,
twee vrije prelaturen en twee apostolische vicariaten.
Het aantal protestanten bedraagt ca. 100 000. Zij zijn verdeeld
over 14 denominaties, waarvan die van de mennonieten de groot-
ste is.

Politiek
De Paraguayaanse regering was zwaar gecentraliseerd tot 1992.
In dat jaar trad er een nieuwe wetgeving in werking waarbij de
macht gedecentraliseerd werd. De president is zowel staatshoofd
als hoofd van de regering en wordt net als de vicepresident een-
maal in de vijf jaar gekozen. Hij benoemt daarop het verdere ka-
binet van ministers. Paraguay kent in de wetgevende macht een
tweekamerparlement. De Senaat (Cámara de Senadores) bestaat
uit 45 leden en wordt tegelijk met de president gekozen via een
proportioneel systeem. Het Huis van Afgevaardigden (Cámara de
Diputados) kent 80 leden en wordt op dezelfde manier samenge-
steld. Elk van de 17 departementen wordt geleid door een geko-
zen gouverneur.
Op 21 juni 2012 stemde het Huis van Afgevaardigden met 76
stemmen tegen 1 voor een voorstel om tegen zittend president
Fernando Lugo een afzettingsprocedure in gang te zetten. Enkele
uren later deelde de Senaat mee dat het proces tegen de presi-
dent de volgende dag zou beginnen.[4] De dag daarna werd Lugo
afgezet; vicepresident Federico Franco werd benoemd tot zijn op-
volger. Als gevolg van deze gang van zaken schrapte het Latijns-
Amerikaanse samenwerkingsverband Mercosur Paraguay als lid-
staat, dat daarop naar het Internationaal Gerechtshof stapte.[5]

Sinds 2013 is Horacio Cartes de president. Hij is lid van de Color-
adopartij.





Het feestje komt al op gang. Het is een klein salsa

feestje in Amsterdam.

Er waren nog maar een paar dansers. Dat je het

weet: Een semi-lege dansvloer zegt doorgaans niets

over hoe goed het feestje is, want als er teveel

mensen zijn, kun je niet dansen. Er was timba, er

was ruimte en een goede vibe -met een hoog

buurtfeestgehalte- en dus was het een goed feest.

Een oudere heer met een baret, een ware Che Gue-

vara-figuur met een diepe blik en grijs haar, zat

teruggetrokken op een trappetje bij de DJ. Terwijl

iedereen los ging op de dansvloer, observeerde hij

vanuit zijn hoekje. Dikke, donkere krullen kaderen

zijn gebruinde gezicht. Hij is niet van hier, dat zag

je zo.

Na de derde dans neem ik even pauze bij de bar,

aan de andere kant van de zaal. Ik doe even een

stap terug en neem op wat om er allemaal om me

heen gebeurt. Mijn oog valt op de schuchterheid op

het trappetje. Mijn zintuigen zeggen me dat het niet

klopt. Wie gaat er nou naar een salsafeest, maar

danst niet. Dat kan dus niet hè. Dus ik loop naar

hem toe, diagonaal de dansvloer over. Sorry, wil je

met me dansen? Nee? Waarom niet?

Hij is een beetje van zijn stuk en zegt voorzichtig,

zoals alleen verlegen tieners van 50+ dat kunnen:

Ik kan niet dansen...

Dat is natuurlijk geen reden en de Ecuadoreaan

komt onrustig overeind. De DJ zet een heel erg fun-

ky maf liedje op. Perfect voor ons. We dansen los,

maar op een vreemde manier op toch op hetzelfde

ritme en hartlengte. Hij doet zijn eigen ding en ik

mijn gebruikelijke salsa-stapjes met 80's swag

TO EPS
Iedere maand neemt Silvia (tohersteps.com) ons mee op haar
avontuurlijke reis binnen salsa dansend Nederland .

tohersteps.com
https://salsa.latinnet.nl/salsa/tickets/kopen/buyticket.php?id=62580


Op de een of andere manier vinden we in deze

vreemde symbiose om de zoveel tellen een ge-

meenschappelijke noot, zodat het toch een samen-

spel is. Vreemd, maar heel cool. Als je ooit op een

bruiloft met je Zuid-Amerikaanse oom hebt ge-

danst na veel tequila weet je wat ik bedoel.

Dagen later ontvang ik een bericht via een sociale

mediakanaal. Hij bedankt me voor de dans en voor

de openheid die ik heb getoond.

Niet oordelend en open, zelfs al was hij niet van

hier. Uit het bericht spreekt geen oudemannen

versiertaal, maar oprechtheid. Blijkt dat hij in geen

jaren met iemand heeft gedanst en was vergeten

hoe leuk het is. Hij bedankte me voor de dans. Het

was maar één funky liedje, maar toont aan hoe

bevrijdend het is om te durven dansen. Of je het

kunt of niet is niet belangrijk.

Jaren niet dansen? Dat gaat mij niet gebeuren.

(Salsa) dansen is niet alleen een hype voor me.

Het helpt me om uit mijn hoofd te kruipen en te

luisteren naar wat ik voel en wat er echt in me om

gaat. Het leert je je emoties uit te drukken in be-

wegingen. Ik kan al bijna geen week zonder. Dan

word ik pas echt grumpy. Dus als je een filmpje

van een dansend oud vrouwtje ziet op internet:

Dat ben ik.

Vervolg To her Steps

KOOP HIER JE TICKETS VOOR MAGIA LATINA

tohersteps.com
https://salsa.latinnet.nl/salsa/tickets/kopen/buyticket.php?id=62580


TORTILLA'S WORDEN GEGETEN ALS HOOFDGERECHT OF ALS LUNCH EN VAAK OOK ALS
BIJGERECHT ALS TAPA. WIL JE DIT GERECHT MET VERSE ASPERGES BEREIDEN DAN IS HET
GOED OM TE WETEN DAT HET VOLGENDE ASPERGE SEIZOEN START OP 13 APRIL 2017.

INGREDIËNTEN
3 VASTKOKENDE AARDAPPELEN
1 TOMAAT
1 SELDERIJ
1 UI
3 EL OLIJFOLIE
500 G GROENE ASPERGES (BOS A 500 G)
2 EL WATER
6 EIEREN

BEREIDEN
SCHIL DE AARDAPPELEN EN SNIJD IN BLOKJES VAN 1 X 1 CM (BRUNOISE). SNIJ JE GROENTES.
VERHIT DE OLIE IN EEN KOEKENPAN EN BAK DE AARDAPPEL EN DE GROENTES OP MIDDEL-
HOOG VUUR 8 MIN. VOEG PEPER EN ZOUT TOE, SCHEP REGELMATIG OM.
SNIJD DE HOUTACHTIGE ONDERKANT VAN DE ASPERGES EN HALVEER ZE. SNIJD DE ONDER-
STE HELFTEN IN STUKJES VAN 1 CM. VOEG DE STUKJES TOE AAN HET AARDAPPELMENGSEL EN
BAK 3 MIN. MEE.
KLOP DE EIEREN LOS MET HET WATER EN PEPER EN EVENTUEEL ZOUT. DUW HET AARDAPPEL-
MENGSEL EEN BEETJE AAN EN SCHENK HET EIMENGSEL EROVER. LEG DE REST VAN DE ASPER-
GES ER IN EEN CIRKEL OP. ZET DE PAN OP HET KLEINSTE PITJE, DEK AF MET EEN DEKSEL OF
ALUMINIUMFOLIE EN LAAT DE EI IN 20 MIN. STOLLEN.
KEER DE TORTILLA MET BEHULP VAN EEN BORD EN BAK OP LAAG VUUR NOG 4 MIN. SERVEER
MET DE ASPERGECIRKEL AAN DE BOVENKANT. DE TORTILLA IS ZOWEL WARM, LAUW ALS
KOUD
LEKKER.

BEREIDINGSTIP:
U KUNT DIT GERECHT 1 DAG VAN TEVOREN BEREIDEN. VERWARM EVENTUEEL VOOR
SERVEREN 3 MIN. IN DE MAGNETRON OP 500 WATT.





NARCOS
Het verhaal over Pablo Escobar
in de populaire Netflix serie

Narcos



NARCOS
Het verhaal over Pablo Escobar
in de populaire Netflix serie

Narcos



De Netflix serie Narcos neemt je mee naar de

roerige periode van eind jaren 80 tot begin jaren

90 van de vorige eeuw in Medellín, Colombia.

In deze populaire serie doet DEA-agent Steve

Murphy zijn persoonlijke verhaal over de klopjacht

op de drugsbaron Pablo Escobar.

Narcos geeft een beeld van het contrast tussen

rijkdom en de armoede en de lage lonen die er

heersten in Colombia en de corruptie en drugshan-

del die daaruit voortkwamen.

De binnenlandse aangelegenheden in Colombia

zoals de communistische en contra-communistische

bewegingen, de kartelvorming, inmenging van de

DEA en de CIA en meer, zorgen voor een pakkend

verhaal waarin wisselende, soms samenwerkende

partijen de boventoon voeren en/of ten onder

gaan.

In de op waarheid gebaseerde serie vormt een bio-

grafie over de meedogenloze Pablo Escobar, een

man met visie die vastbesloten is om schatrijk én

president van Colombia te worden met als motto;

‘Plata O Plomo’, ‘Geld of Kogel’, vrij vertaald als

‘accepteer het smeergeld of je krijgt een kogel’.

Een man die zijn familie en de arme mensen op

handen draagt maar tegelijkertijd verantwoordelijk

is voor heel veel moorden en geweld in Colombia.

Op zijn toppunt verdiende Escobar ongeveer 60

miljoen dollar per dag en werd hij door het zaken-

tijdschrift Forbes genoemd als de op zeven na rijk-

ste man op de wereld.

Links de oorspronkelijke foto van het arrest in de

beginjaren van Pablo Escobar, rechts de foto uit de

serie.

De serie Narcos ging van start in eind augustus

2015. Begin september 2016 verscheen het tweede

seizoen. Onder de Netflix kijkers in Nederland

wordt Narcos bijna unaniem genoemd in de top 3

Netflix series van dit moment.

Het derde seizoen van Narcos zal in 2017 verschij-

nen en intussen wordt het vierde seizoen van

Narcos opgenomen. Wachten is nog op de

aankondiging wanneer deze zal worden uitgezon-

den. Voor nu biedt Narcos 20 boeiende afleveringen

over het succes en ondergang van Pablo Emilio

Escobar Gaviria aka Pablo Escobar (1949 - 1993).



 Medellin, Colombia



https://salsa.latinnet.nl/victorioso/
http://www.cdbaby.com/cd/markdejonglatineo


Dat de cd  een mooie samenstelling heeft
van musici die op hun beurt bekend staan
in hun eigen genre. Dat Mark deze
muzikanten samen heeft gebracht en
vervolgens een heerlijk swingend geheel
heeft weten te produceren is eigenlijk geen
verrassing.
Dat de cd Univeral Resonance heet is niet
zo vreemd, het geeft de inhoud goed weer.
Dat wij in Nederland zulke begaafde musici
hebben wisten wij natuurlijk allang maar
dat er af en toe iemand opstaat en zich
dan op een geheel eigen wijze laat horen,
dat verrast ons dan weer.
Mark de Jong heeft met dit album mooi en
behoorlijk toegankelijk, voor een breed
publiek, werk gecreerd.  Voor iedereen die
graag naar jazz luistert (of wil luisteren)
en dan  met name een album dat vol staat
met Latin invloeden maar toch in een
geheel eigen interpretatie is dit album
zeker een must.

Tracklist:
Iyesando
Light Years
Bird Flying High
The Passage
Rollercoaster Ride
Funology
Breeze
El Que No Corre, Vuela!

Musici:
Teus Nobel - Trumpet, Flugelhorn
Efraim Trujillo - Tenor and Soprano
Saxophones
Juan Carlos Rosquete - Alto Saxophone
Marc Bischoff - Piano, Rhodes, Synths
Yerman Aponte - Bass
Leonid Muñoz - Congas, Bata Drums
Mark de Jong - Drums

Download: CDBABY

Wij krijgen regelmatig een cd in ons handen of er verschijnen berichten op social media
over new releases van cd’s. Zo ook deze cd van Mark de Jong & Latineo en dat maakte
ons nieuwsgierig naar dit Nederlandse jazz product.

Heerlijke jazz van Nederlandse bodem

https://salsa.latinnet.nl/victorioso/
http://www.cdbaby.com/cd/markdejonglatineo


ARTIESTEN IN DE SCHIJNWERPERS:  CHAYANNE

Als ik jullie zeg:
“Tu Pirata Soy Yo” ,
“Atado a Tu Amor”,
“Tiempo De Vals”
 of
“Bailando Dos Corazones”.

Weten jullie dan over wie ik
het heb?

Door: Zahaira Bos

https://youtu.be/YkVbgpXXR0M?list=RDZZwrRpk9nGA


ARTIESTEN IN DE SCHIJNWERPERS:  CHAYANNE

Chayanne werd op 28 juni 1968 in San Lorenzo Puer-
to Rico geboren als Elmer Figueroa de Arce.
Chayanne, een van de belangrijkste Latin pop
droomprinsen, onderhield een overvloedige hitma-
kende carrière als balladzanger en had zelfs tijd om
er wat acteerwerk bij te doen.
Zijn artiestennaam "Chayanne" ging hij gebruiken
toen hij nog jong was.
Hij deed auditie voor de groep Menudo, een beken-
de boyband in Latijns Amerika en omstreken, maar
daar bleek hij te jong voor te zijn.Daarop besloot hij
samen met Titi Soto een concurrerende groep op te
richten, Los Chicos.
Deze groep behaalde enkele nummer één hits in de
Verenigde Staten.
Hoewel die niet zo bekend werden als die van Menu-
do, werden ze toch behoorlijk bekend in Latijns
Amerika.
Vanaf 1987 begon hij aan een solocarrière, nadat hij
naar Sony was verhuisd.
In de jaren 90 verhuisde hij naar Miami en trouwde
met Marilisa Maronese. Samen met Ricky Martin
wordt hij beschouwd als het grootste tieneridool uit
Puerto Rico.

Chayanne werd bekend door zijn manier van zingen.
Hij zong een combi van pop en balada. Gecombi-
neerd met zijn onweerstaanbare uiterlijk vielen alle
meisjes als een blok voor hem.

Na vele jaren die pop balada combi gedaan te heb-
ben, heeft hij geëxperimenteerd met salsa, meren-
gue, chachacha en de laatste jaren met bachata.

https://youtu.be/YkVbgpXXR0M?list=RDZZwrRpk9nGA


Op zaterdag 13 augustus zette hij de “Antilliaanse Feesten” op
zijn kop en voordat hij het podium opging wilden wij natuurlijk

Orquesta Guayacán is een Colombiaanse salsagroep uit Bogotá. Deze groep is in 1984 opgericht
door Alexis Lozano. De groep bestaat nog steeds, maar was vooral populair in de jaren 90 van de
vorige eeuw.
In hun oeuvre bevinden zich bekende nummers als `Oiga, mire, vea`, Amor traicionero, Onvierno
en primavera, Ay amor, cuando las miradas hablan en Cambiaré por ti.
Opvallend was dat Gauyacan samen met Grupo Niche zwarte leadzangers gebruikten. De beide
bands hebben ook vier albums samen opgenomen. Qua sound zijn er ook veel parallellen.

Discografie
1990: Las mas bella
1993: A verso y golpe
1993: Con el corazon abierto
1994: A puro golpe
1995: Llego la hora de la verdad
1997: Con sabor tropical
2000: Nadie nos quita lo bailao
2001: Sentimental de punta a punta
2003: Otra cosa
2004: Por Siempre
2006: Xtremo
2007: Vip Edition
2009: Bueno y más
2013: 25 años 25 exitos 25 artistas

 Orquesta Guayacán



Glenn de Randamie oftewel Typhoon
Op zaterdag 13 augustus zette hij de “Antilliaanse Feesten” op
zijn kop en voordat hij het podium opging wilden wij natuurlijk

alles van hem weten.

We hebben zoveel kracht, we hebben zoveel liefde
“Lobi di Basi” we zijn er en we zijn vrij!

Het afgelopen weekend won DJ Willy

(Humphrey Willemzorg)

een Life Time Achievement Award tijdens het

Berlin Salsa Congress.

Dj Willy begon zijn carrière  als disc-jockey in

1980 in Paramaribo Suriname op een verjaar-

dagsfeestje van een goede vriendin. Kort daarop

werd hij gevraagd voor allerlei feesten en kreeg

ook een vaste plek in Touché, jarenlang de po-

pulairste discotheek in Paramaribo.

Als dj heeft hij op de grote salsaconcerten ge-

draaid naast Grupo Niche, Guyacan, Soneros del

Barrio, Jimmy Bosch, Issac Delgado, Manolito y

su Trabuco, Soneros del Barrio, Jose Alberto el

Canario, Eddie Palmierie en vele andere.

Daarnaast heeft Dj Willy gedraaid op internatio-

nale salsacongressen in Haarlem, Barcelona,

Parijs, Brussel, Sofia, Dusseldorf, op één van de

grootste Latin Festivals in Europa, de Antiliaanse

Feesten in Hoogstraten België, de LatinVillage in

Spaarnwoude, het Zomercarnaval in Rotterdam

en in verschillende clubs in Europese

hoofdsteden.De Life Time Achievement Award is

een bekroning voor de meer dan 30 jaar ver-

dienste als Salsa DJ.

Het team van Latin Magazine wil
Dj Willy feliciteren met zijn award.

LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD VOOR DJ WILLY



De mambo is een Cubaanse dans en muziekvorm. De dans behoort tot de Latijns-Amerikaanse
dansen en is ontwikkeld in Cuba met als verre voorouder de oorspronkelijke rumba. De naam
komt van een gelijknamig muziekstuk gecomponeerd door Orestes en Cachao López, rond 1938,
en is tevens de naam van een Haïtiaanse voodoopriesteres. Het muziekstuk was een danzon waar-
in verscheidene ritmes uit Afrikaanse volksdansen werden gecombineerd.

De blinde orkestleider Arsenio Rodríguez was belangrijk voor de ontwikkeling van de mambo en
andere Cubaanse muziek. Hij verbreedde de ritmische sectie van de traditionele Cubaanse conjun-
to en voegde er meer koperinstrumenten aan toe. Zijn arrangementen tonen ook een duidelijke
invloed van de Amerikaanse big band swing waardoor de muziek internationaal populair werd.

De dans is ritmisch gelijk aan de langzamere bolero, maar heeft complexere danspatronen. De
mambo heeft een 4/4-maatvoering. In de basispas begint de heer met de linkervoet vooruit, dan
wordt het gewicht teruggebracht op de rechtervoet, op tel drie wordt de linkervoet zijwaarts ge-
plaatst. Deze laatste pas wordt echter trager gedanst zodat er op tel 1 geen pas komt. Zoals in
veel Latijns-Amerikaanse dansen moeten de heupen ritmisch bewegen. De mambo wordt uitzon-
derlijk ook wel op de twee gedanst, beginnend op tel twee van de muziek, zoals dat ook in de sal-
sa gedaan wordt.

De Cubaanse orkestleider en componist Pérez Prado maakte rond de jaren 50 veel wereldhits.

    Latijns- Amerikaanse muziek & dansen in Nederland

https://youtu.be/EK_LN3XEcnw
https://youtu.be/T-Qnsk56_g4


De dans is eind jaren 80 opnieuw heel populair geweest dankzij de film Dirty Dancing, waarin Pa-
trick Swayze deze dans op romantische wijze aan Jennifer Grey leert.

Muziek
De muziek waarop de mambo wordt gedanst is levendig en heeft standaard 45 à 47 maten per
minuut. Bekend zijn onder andere:

Mambo N° 5 - Pérez Prado, ook erg bekend in de uitvoering van Lou Bega
Papa Loves Mambo - Perry Como
Mambo Italiano - Rosemary Clooney

Bron: Wikipedia | Foto’s : Fotografie Minou

� Klik op de bovenstaande foto’s om van deze muziek en dans te genieten!

    Latijns- Amerikaanse muziek & dansen in Nederland

https://youtu.be/EK_LN3XEcnw
https://youtu.be/T-Qnsk56_g4


Een heel weekend met workshops Salsa, Kizomba, Bachata en West coast Swing.
Heerlijk dansen en eten en iedere avond feest. Dit sfeervolle weekend staat in het
teken van kerstsfeer in een historisch Klooster te Biezenmortel de Beukenhof (Bij
Tilburg). Tijdens het weekend worden er meer dan 15 workshops gegeven, zijn er
6 feesten met shows voor (absolute) beginnende tot gevorderde dansers.

De workshops worden gegeven door Sergio & Priscilla, Spaans kampioen Bachata
Sensual uit Madrid, door Evelyn (La Negra) die fantastisch Dominican Bachata
danst uit Venezuela/Spanje, Jhonny en Carmen uit Valencia, Salsa en Kizomba
workshops en voor de eerste keer in Biezenmortel nu ook West Coast Swing met
Femke en Manoah.

www.dance4two.nl


Heerlijk dansen en eten en iedere avond feest. Dit sfeervolle weekend staat in het Wat is inbegrepen?
 * Welkomst drankje (Champagne en Amuse)
* Toegang tot alle dansworkshops op verschillende niveaus
* Toegang tot de party's
* Twee overnachtingen op 1, 2, of meerpersoonskamer
* 2x ontbijt, 2x lunch en 1x diner
* Linnenpakket (beddengoed en handdoeken)
* Koffie en thee
* Glühwein
* Gratis parkeren. Kosten all-in 245 € p.p met 2 overnachtingen.
Zonder overnachtingen 185 €

Voor meer info en boekingen ga naar onze website www.dance4two.nl,
info@dance4two.nl, 031623165618

www.dance4two.nl


Orquesta Pegasaya bestaat al meer dan dertig
jaar en zoals altijd gaan ze moeiteloos mee met
sound van het moment.
Vaak worden ze als salsaband bestempeld, maar
stijlen als merengue, bachata, calypso en ritmo
kombina zijn ze niet vreemd. En met het album
Pa’l Mundo Entero laten ze dan ook horen dat ze
deze meer dan goed beheersen.

Het openingsnummer “Salsa y Rumba” is een
recht-voor-zijn-raap salsa track: “Disculpa me
Caballero, pero aquí se vino a bailar!” Strakke
percussie, goede blazersectie. Dit is een nummer
dat het zeker weten goed zal doen op de dans-
vloer.
Met het tweede nummer “Mi Carito Lindo” worden
we verrast door een heerlijke merengue. Als je
als band de kunst beheerst om verschillende rit-
mes te spelen, dan moet je dat zeker doen. Met
een nummer als dit weet je dat je gegarandeerd
een succes hebt op elk feest.

Het volgende nummer “Ultimo Abrazo” is een
dansbare bachata. Een goede snik van Cyrill
“Yeye” Bernadina en een huilende gitaar die een
bachata zoveel meer gevoel kan meegeven.
“Latino Soy” is de dansvloer killer van het album.
Salsa, zoals menig danser deze graag heeft: “Du-
shi, lekker dansen met mij.”

Hun grootste hit “Kon ik maar even bij je zijn” is
en blijft het meest aanstekelijke nummer van het
album. Na de brug in het nummer, laat Orquesta
Pegasaya horen dat ze ieder nummer hun eigen
sound kunnen meegeven. Wie hier stil op kan
blijven staan en kan doen alsof het hem niets
doet, heeft geen ritmegevoel.

De drijvende kracht van de band, zanger en pro-
ducer Kennedy Tielman mag wederom trots zijn
op een goede productie.

Salsa y Rumba
Mi Carrito Lindo
Ultimo Abrazo
Latino Soy
El Rechazo
Curaçao, Island of Masters
Kon ik maar even bij je zijn
Rijles
Huzga Bon
Hala Pega Na Su Saya
Pegaton

"Wie hier stil op kan blijven staan en kan doen
alsof het hem niets doet, heeft geen
ritmegevoel..”

Recensie door: Victorioso

https://salsa.latinnet.nl/salsa/tickets/kopen/buyticket.php?id=61151


KOOP HIER JE TICKETS VOOR HET BACHATA FESTIVAL

https://salsa.latinnet.nl/salsa/tickets/kopen/buyticket.php?id=61151


Salsa LA, 5 jaar Brabantse gezelligheid op de dansvloer.
Louis en Astrid hebben elkaar 35 jaar geleden leren kennen op de dansvloer. Toen was het
in de bekende discotheek Galaxy in Den Bosch. En nu dansen ze nog steeds samen maar
dan in hun eigen dansschool Salsa LA.

Naast het dansen hebben ze beiden ook een eigen achtergrond. Astrid heeft een passie
voor Aerobics, en Louis verzorgt al 24 jaar taekwondo lessen in zijn eigen dojang. Daar-
naast is Louis ook een bekende Salsa DJ die regelmatig te vinden is in België, Duitsland en
natuurlijk in Nederland.
Louis en Astrid hebben samen veel gedanst, onder andere Rock & Roll, stijldansen en 16
jaar geleden zijn ze begonnen met Salsa. Na vele jaren gedanst te hebben begon het bloed
te kruipen om les te geven. Om ervaring op te doen hebben ze enkele jaren geassisteerd
om na een uitgebreide docenten opleiding zelf een dansschool op te starten. En met succes,
de dansschool heeft inmiddels een team van 9 personen en samen geven ze les in Brabant-
se Salsa gezelligheid. En dat deze lessen zijn uitwerking hebben op de dansvloer, is onder
andere te merken aan de grote hoeveelheid dansers op de feesten en het hoge dans niveau
van de dansers. Dit hoge dans niveau heeft geleid tot 3 cursisten shows, die met applaus
zijn ontvangen door het publiek. Naast salsa lessen geven Louis en Astrid ook les in Meren-
gue, Bachata en Cha Cha op verschillende niveaus. Anders dan verwacht staat L.A. voor
Los Angeles, waar deze meest moderne salsastijl vandaan komt.

Salsa LA geeft al vijf jaar les in Vlijmen en twee jaar in Den Bosch. Nu komt daar Rosmalen
bij. Party centrum de kentering is bekend in de regio vanwege de feesten en biedt nu ook
de gelegenheid om danslessen te volgen bij Salsa LA. Feesten kunnen ze in Brabant

DANSSCHOOL IN DE SPOTLIGHTS

Salsa LA

https://salsa.latinnet.nl/salsa/tickets/kopen/buyticket.php?id=62101


Salsa LA organiseert regelmatig feesten onder de naam "Salsa Mambo Night".
Het is de bedoeling om alle gepassioneerde mambo on2 dansers bij elkaar te brengen, van be-
ginnende tot gevorderde dansers, vanuit heel Nederland, België, Duitsland en daarbuiten. Inter-
nationale Dj's die gepassioneerd en gespecialiseerd zijn in de echte old school mambo muziek.
Het feest staat natuurlijk ook open voor de on1 dansers die het heerlijk vinden om op mambo
muziek te
dansen.

Inmiddels bestaat de dansschool 5 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden.  Zaterdag 15
oktober is er het grote jubileum feest. Er is een workshop, er zijn dansshows (o.a. ShelinaSalsa)
en top dj's die zorgen voor de juiste sfeer. Partycentrum de Kentering in Rosmalen is de grote
en prachtige locatie waar dit jubileum feest zal plaats vinden.

KOOP HIER JE TICKETS VOOR EL CORAZON ARDIENTE

https://salsa.latinnet.nl/salsa/tickets/kopen/buyticket.php?id=62101


Sharmez

https://www.youtube.com/watch?v=d37_z3j3b9I


Sharmez

https://www.youtube.com/watch?v=d37_z3j3b9I


Sharmez is geboren in het Caribisch
gebied. Op Curaçao om precies te zijn.
Hij heeft daar tot zijn 17e gewoond.
Op zijn geboorte eiland was hij al ac-
tief met muziek. Zo schreef hij voor
zichzelf en anderen regelmatig rap-
nummers in het Papiaments die
vervolgens ook op de radio te horen
waren.

Dat heeft hij gedaan tussen zijn 12e en zijn 17e.
Op 17 jarige leeftijd besloot Sharmez naar Ne-
derland te gaan om zijn muzikale ambities ver-
der vorm te geven. Daarnaast pakte hij ook de
studie Maatschappelijk werk en Dienstverlening
op.
Sharmez heeft de afgelopen jaren veel podium-
ervaring opgedaan met verschillende muzikale
projecten en speelde ook een aantal jaar in een
echte Reggae band. In zijn eigen woorden: “Ik
heb veel geleerd van reggaemuzikanten” zowel
op het gebied van muziek als levenswijsheid”.
Soms in het weekend tot laat filosoferen met op
de achtergrond tropische reggaevibraties heb ik
altijd al erg leuk en inspirerend gevonden.
De muziek die hij tegenwoordig maakt is in be-
paalde opzichten net iets anders dan andere Ne-
derlandstalige popmuziek. Hij zingt op een
rapachtige en melodieuze manier met Latin in-
vloeden als Dancehall en Rootsreggae. Sharmez
schrijft zijn eigen liedjes en vind het belangrijk
om ook daadwerkelijk wat te zeggen te hebben
met zijn teksten, er moet een boodschap of ver-
haal te vertellen zijn.

In dit voorjaar 2016 tekende Sharmez een pla-
tencontract met Sam Sam Music / Conscious Pop
Music die inmiddels 2 leuke singles en videoclips
hebben uitgebracht te weten:
“Morgen Is Het Weer Een Nieuwe Dag” & “Va-
kantie Blunders” zie:
http://www.sharmez.nl/#media
Momenteel is hij bezig met veel promotionele
activiteiten rondom zijn nieuwe singles en is hij
inmiddels met zijn band veel in de studio en in
de oefenruimte te vinden. De nieuwe band be-
staat uit professionele muzikanten. We zijn nu
met de voorbereidingen bezig om zo spoedig
mogelijk meer optredens te gaan verzorgen. Een
allround band die in verschillende Latin muziek-
stijlen en verschillende talen leuke en swingende
optredens kan verzorgen

Wat live  te verwachten van Sharmez: diversi-
teit, publieke interactie, lekkere dansbare mu-
ziek en fun. De muziek die hij brengt is vrolijk.
Een te gekke act voor Latin feesten dus mocht u
nog een top artiest zoeken neem dan even con-
tact op met ons management
http://www.sharmez.nl/#contact
Sharmez is uniek en authentiek, hou daarom
Sharmez in de gaten de komende tijd!

Zijn artiesten website is:
www.sharmez.nl

www.sharmez.nl
www.sharmez.nl


hebben uitgebracht te weten:

www.sharmez.nl
www.sharmez.nl




Zaterdag 12 november wordt de heetste dag van ´t

jaar! Dan toveren we De Oosterpoort als vanouds

om tot een tropisch danspaleis, waar

(inter)nationale topacts en DJ’s garant staan voor

de lekkerste salsa, son, timba, merengue, bachata,

kizomba, ritmo kombina, kaseko y mas!

Wervelende Latinshows en swingende danswork-

shops maken het programma compleet. Dat

betekent traditiegetrouw voetjes van de vloer, en

samen genieten. Met plezier maken we nieuwe

bevestigingen bekend!

PROGRAMMA
Elito Revé y su Charangón, Fruko y sus Tesos, Tim-

bazo, Yakki Famirie, Enarise en de Groningen Latin

All Stars laten je deze 23e editie gegarandeerd

dansen tot je benen niet meer kunnen!

Elito Revé y su Charangón - 60 jaar geleden rich-

tte ´el padre de changui´ Elio Revé Matos senior

het immens populaire Orquesta Revé op: swin-

gende changui en charanga, recht uit het hart van

Cuba. Zoon Elito zet de traditie van zijn vader

voort, samen met zijn orkest Charangón. Luister

voorafgaand aan Latin Dance Night naar zijn muz-

ikale eerbetoon ´Suave Que No Hay Mas Na´, en

verwacht op 12 november een show vol legendar-

ische hits, en opzwepende pachanga, guaguanco en

timba!

*NIEUWE BEVESTIGING* Fruko y sus Tesos -

Dans je salsa, dan ken je ‘El Preso’. Nog wekelijks

komt deze vintage hit voorbij op dansvloeren over

de hele wereld, met dank aan de Colombiaanse sal-

sapionier en grootmacht Julio Ernesto (‘Fruko’) Es-

trada Rincón. De multi-instrumentalist formeerde

zijn orkest in ’69, en inmiddels zijn Fruko y sus

Tesos al meer dan 40 (!) albums verder. Ze werk-

ten samen met onder andere Joe Arroyo, Piper Pi-

mienta Diaz and Wilson Manyoma, en maakten de

weg vrij voor muzikale landgenoten zoals Grupo

Niche. Niet te missen tijdens Latin Dance Night!

Timbazo - Een vurige en superdansbare blend van

salsa, Cubaanse timba en jazz, dat is wat Timbazo

je tijdens Latin Dance Night voorschotelt! De band

bestaat uit bevlogen en getalenteerde muzikanten

uit onder andere Cuba, Colombia, Venezuela, USA,

Curaçao en Nederland. Samen hebben ze op ver-

schillende internationale podia en festivals gestaan,

en´Rumberos a Monton´ is hun meest recente

plaat.

Yakki Famirie - Yakki Famirie is een Rotterdamse

kaseko band, die traditionele Surinaamse kawina

(feestmuziek) en Afro-Surinaamse rituele winti ook

moeiteloos verweeft met wat Latin. De groep staat

garant voor strakke, opzwepende dansmuziek, met

veel ruimte voor de koperblazers, bastrom ritmes

en Afrikaanse vraag-antwoord zang.

*NIEUWE BEVESTIGING* Enarise – De dame en

heren van Enarise beloven het publiek van Latin

Dance Night 2016 een danservaring om niet snel te

vergeten, met hun zinderende uptempo merengue

van zouk, soca, tumba, kaseko en meer fijns uit de

Cariben. Hopi bon, a bailar!

Groningen Latin All Stars - Speciaal voor Latin

Dance Night spelen de muzikanten van Groningen-

based Latin bands Ache Cubano, Los Bomberos,

Mogambo Latin Band en Frank Torres sámen een

swingende set als de Groningen Latin All Stars!

Deze mix brengt veel fijne Cubaanse ritmes voort

zoals rumba, timba, mambo en son montuno, maar

ook merengue en Latin-pop komen voorbij.

Latin Dance Night

Zaterdag 12 november

20.00 - 03.00 uur

De Oosterpoort, Trompsingel 27, Groningen

www.latindancenight.nl

www.facebook.com/latindancenight

Tickets €35,- (excl. €3,10 servicekosten) via: kassa

De Oosterpoort, Trompsingel 27 (ma t/m vr: 12.00-

18.00 uur) en de-oosterpoort.nl, Plato en

ticketmaster.nl

* Informeer via info@latindancenight naar de

mogelijkheden voor groepskorting!



Deze populaire docent heeft de award
gewonnen vanwege zijn verdienste
voor de Salsa en al zijn positieve ener-
gie die hij v
elen brengt tijdens zijn workshops en
salsa lessen. Hij staat bekend om het
eenvoudig uitleggen van complexe
figuren, die dan makkelijk de leiden
zijn. Door de vele figuren die hij do-
ceert heeft hij de bijnaam
 "The Million Moves Man" gekregen.
Mario reist voor zijn workshops de hele
wereld over, van Singapore tot Mexico.
In 2010 gaf hij workshops op het Salsa
Festival Twente.

Als reactie op het winnen van deze
award reageert hij: "I feel honoured
and proud and happy and accomplis-
hed and so many more emotions for
what I do in life and how I do it - with
a lot of LOVE."

"All students and fans from across the
globe and continents, for constantly
allowing me to create and combine my
love for social
dancing, through my teaching and for
 attending my classes throughout.
THIS ONE IS FOR YOU GUYS."

De in Londen
woonachtige
Salsa docent “Super
Mario” heeft op het Berlin
Salsacongress de
Life Time
Achievement
Award gewonnen.

Super Mario
wint Life Time
Achievement
Award
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Voor de pdf versie kunt u op onze website
www.lat in-magazine.com kl ikken op de tekst

onder de cover van de betreffende maand
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Hoofdredactie en vormgeving
Minou Spits

PR & Communicatie
Richard van den Wittenboer

Eindredactie:
Minou Spits
Richard van den Wittenboer

Fotografie & film
Fotografieminou.nl
www.pixabay.com
Pictorum (Miklos de Rijk)

Verspreiding België
Luc Cooman

Redactionele bijdragen van
Minou Spits
Zahaira Bos
Richard van den Wittenboer
Victor-Adrian Sierra Fernandez
DJ André
Silvia (tohersteps.com)
Wikipedia
Coen Priem

Latin-Magazine friends

www.latinworld.nl
www.latinnet.nl
www.Credit4Cuba.nl
www.Quebueno.nl
www.Fotografieminou.nl
CR Design
Theaters en podia
RASA, Utrecht
Parkstad Limburgtheaters
Media
Latin Life Radio
www.salsa.be
www.latinmusic.be
www.cubansalsa.be

Speciale dank gaat uit naar:
André Lambeck & Caroline Bergwerf
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Disclaimer:
De redactie accepteert geen verantwoordelijkheid voor foto’s of ander beeldmateriaal dat door derden is aangeleverd. De
leveranciers van dit materiaal zijn er verantwoordelijk voor dat dit materiaal met toestemming van rechthebbenden wordt
gebruikt. Raadpleeg voor uitgebreide informatie t.a.v. aansprakelijkheid, copyright,merken en informatie van derden de volledige
disclaimer op onze website.

mail naar
info@latin-magazine.com

Adverteren?

Wil je kans maken op
vrijkaarten neem dan een

 kijkje op onze website
www.latinnet.nl/vrijkaarten

https://salsa.latinnet.nl/salsa/vrijkaarten/


https://salsa.latinnet.nl/salsa/vrijkaarten/

