
 
ENSCHEDE - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke week de 
Enschedese amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor… 
 
 
UITTIP: Hans Martin – Culturele Zondag 2 maart  
 
 
Wie ben jij?  
Ik ben Hans Martin. Hoewel ik redelijk laat ben 
begonnen met Flamenco-gitaar was ik al vroeg onder 
de indruk van deze muziek.  
De zang, de dans, de gitaar en dat alles met een 
passie, zo hartstochtelijk uitgevoerd. Wauw! 
De eerste plaat die ik kocht was van Manitas de Plata. 
Samen met Jose Reyes waren zij de vaders van Los 
Reyes, waar later The Gipsy Kings uit zijn 
voortgekomen. 
Ik ben echt jarenlang gekluisterd geweest aan deze 
muziek. Ik ging er mee naar bed en stond er mee op. 
Als iedereen sliep ging ik op zolder oefenen. Tot wel 
twee uur 's nachts. Zo ontmoette ik ook mensen die de 
kunst al verstonden en van hen heb ik een hoop 
geleerd. 
 
Wat ga je doen? 
Ruim 40 jaar verder heb ik van mijn hobby mijn 
beroep gemaakt en speel ik Flamenco-gitaar  bij 
gelegenheden die een link met Andalusië hebben. Zo speel ik in tapasbars, op beurzen, exposities, 
feesten, recepties en culturele evenementen.  
Sinds 2008 organiseer ik samen met het Vestzaktheater een jaarlijkse serie Wereldmuziek met het 
accent op Flamenco- en Fado-muziek. 
Ik treedt regelmatig op in Café Forum in Enschede en ik ben op 2 maart te zien op de Culturele 
Zondag.   
 
Wat maakt jouw voorstelling speciaal? 
Ik vind het heerlijk om een bijzondere ambiance te creëren en het publiek kennis te laten maken met 
Flamenco-muziek. Als het kan vertel ik meestal ook kort iets over de muziek.  
Ik wil graag dat het publiek naar huis gaat met een gevoel iets geleerd te hebben. 
 
Waarom moeten mensen komen kijken? 
Omdat Flamenco een kunstvorm is die de ogen en oren streelt. 
Soms is er alleen een gitarist, dan weer zijn er ook zanger(es) en danser(es). 
Flamenco is multicultureel; er zitten veel invloeden in. Indiaas, Arabisch, Joods en natuurlijk Spaans. 
 
Waar en wanneer kunnen we jou zien? 
Op 2 maart doe ik mee aan de Culturele Zondag. Altijd een leuk evenement waar allerlei kunstenaars, 
muzikanten, performers optreden. Ik ben tussen 13.00 en 17.00 uur te zien bij lunchroom Baking 
Friends in de Zuiderhagen. Speciaal voor deze gelegenheid wordt hun lunchkaart uitgebreid met 
natuurlijk…Spaanse tapas!  
 


