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Nieuwsbrief
Juli 2016

Evenementen data

En als we het over paradepaardjes van La Casa Sevillana
hebben: één keer per jaar pakken wij echt groots uit! Met
de organisatie van de Feria de Amsterdam, oftewel Het
grootste Spanjefeest van Nederland.

Zaterdag 9 juli:
14:00 Openingsceremonie
14:05 Spaanse hits voor ouders en kids
14:30 Leerlingenpresentaties Mario Garcia
15:15 Grupo Al Aire (Rumbas en Sevillanas: 5 kanjers uit
Sevilla)
16:00 España y Olé (pure flamenco met een vleugje Feria)
16:30 Coro del Campo (het pittigste flamencokoor van
Nederland)
17:30 Sevillanas ‘The Battle’ (Nederlandse kampioen-
schappen)
18:30 Paardenshow 1 (VSPN)
19:00 Coro del Campo (2e set)
19:30 Paardenshow 2 (VSPN)
19:45 Grupo Al Aire (2e set)
21:00 Flamenco Fin de Fiesta: Mario Garcia, Gil Lopez, La
Nina

Daarnaast zijn er kinderactiviteiten en een Spaanse info-
en productenmarkt. Aanwezig zullen zijn op 9 juli:
La Sonanta: flamenco mode en accessoires, Pop-up Pael-
la, De Cavakoning/Meyer & Co; koele bubbels, oliefolie en
azijn, Mink; kleurrijke design tassen uit Spanje, Sagapho;
schitterende sieraden gemaakt van paardenhaar, La Lola
Tapas; heerlijke Spaanse vleeswaren en kazen,
Portaal Trainingen; Spaans leren in het Westerpark, La
Casa Sevillana; flamencolessen en studioverhuur, De
Broodkunstclub; een enorme snoepkraam voor de kids,
Tio Pepe; sherry en heel veel rebujito, Spaans Verkeersbu-
reau; alles over reizen naar Spanje; La Bulería; paella,
caldereta, tortilla, churros en sangria.

http://casasevillana.nl/feria-de-amsterdam/

9 juli Feria de Amsterdam

● 9 juli, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 30 juli, Freestyl 4 Charity, Bovenkarspel

● 7 aug, Horse & Outdoor, Almere

● 13-14 aug, WE oefenwedstrijd, Stuifzand

● 9 t/m 11 sept, Horse Event, Ermelo

● 17-18 sept, Premiekeuring, Heeze
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Oproep en aanlevering Pura Pasión

Oproep: Wil jij ook je mooie veulen in ons
verenigingsblad "Pura Pasion" laten zien? Stuur
dan je foto vóór 10 juli naar info@andalusier-
vereniging.nl ovv: "veulen pura pasion aug
2016".

30 juli Freestyle 4 Charity

De Stichting heeft tot doel om amateur-sporters
(financieel) te ondersteunen bij het behalen van
hun gestelde sportdoel. Tevens ondersteunen
wij Kunst & Cultuur. Voorwaarde is dat zij geen
eigen sponsors hebben. Per persoon zal per jaar
een maximaal bedrag van €500,- worden be-
steed. De Stichting tracht haar doel te verwezen-
lijken door het benaderen van potentiële
sponsoren, het organiseren van events en het
aanvragen van subsidies. Stichting Freestyle 4
Charity ondersteunt niet alleen op nationaal
niveau maar ook de internationaal niveau!

De vereniging is er ook bij!

Op 30 juli 2016 zal het Freestyle 4 Charity
event plaatsvinden op Stal Westfrisia te Boven-
karspel.

Evenement programma
Vanaf
12.00 tot 20.00
Freestyle 4 Charity Markt/ Strodorp
13.00 tot 15.00
Verschillende demonstraties en bezienswaardig
heden op terein.
16.00 tot 20.00
Freestyle 4 Charity Arena
20.00 tot 23.30
Ruiterbal Freestyle 4 Event Hal

http://freestyle4charity.nl/

www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK

Wist je al dat wij ook een facebook pagina
hebben? Alle aankondigingen en eerste nieuw-
tjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
10 juli 2016 is de sluitingsdatum voor het aanle-
veren van kopij voor de volgende editie van ons
verenigingsblad Pura Pasión.

Wij lezen en plaatsen graag verslagen en beleve-
nissen van b.v. een evenement of wedstrijd waar
u bent geweest. Dus heeft u iets leuks, grappigs
of moois meegemaakt met uw paard, schroom
niet om in de pen te klimmen en stuur het
eventueel met foto’s naar
info@andalusier-vereniging.nl

Adverteren in ons verenigingsblad Pura Pasión?
Kijk gauw op onze webstite.
http://www.andalusier
vereniging.nl/adverteren.html
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