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Amsterdam, januari 2018 

 

Zeer geachte lezer, 

Met gepaste trots en zeer grote blijdschap organiseert La Casa Sevillana Amsterdam in de zomer van 2018 voor 

de 7e keer de FERIA de AMSTERDAM. 

De FERIA de AMSTERDAM is hét evenement voor liefhebbers van de cultuur, feesten, paarden, hapjes- en 

drankjes, rituelen en de sfeer van Spanje in het algemeen. En van Andalusië in het bijzonder. 

Deze 7e editie, belooft weer groots, mooi, speciaal en feestelijk te worden! 

 

 
Cartel 2012 

 
Cartel 2015 

 
Cartel 2016 

 
Cartel 2017 

 

  

 

 

 

FERIA de AMSTERDAM 2018:  

Datum:      7 juli 2018 

Tijdstip:     14:00 – 22:00 uur 

Locatie:     Buurtboerderij en Manege Westerpark. Spaardammerdijk 319, 

      Amsterdam 

Verwacht (en max.) aantal bezoekers:  1200 

Wat is er:     2 podia, ruim 350 (Terras) zitplaatsen, Paardenshows, 

      Kinderactiviteiten- en attracties, Spaanse en Nederlandse (Flamenco) 

      artiesten, Sevillanas, Spaanse producten- en informatiemarkt, Spaans 

      eten en drinken, Nationale Kampioenschappen Sevillanasdans (7e keer) 

Volledige terras, geluid -en alcoholvergunning 

Gecertificeerde beveiliging, extra sanitair, EHBO/BHV 

Uitstekende infrastructuur: water en elektriciteit op het gehele terrein. 
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Organisatie en partners 

De hoofdorganisatie van de Feria de Amsterdam is in handen van La Casa Sevillana; een flamencoschool in de 

Sloterdijkstraat. Er wordt nauw samengewerkt met de Vereniging van het Spaanse Paard in Nederland. En met 

Buurboerderij Ons Genoegen en Paardenschool Kakelbont.  

 
 

Ingrid Lackroy, La Casa Sevillana: ‘Feria de Amsterdam 
is het grootste, mooiste, echtste, meest authentieke én 
heerlijkste Spanjefeest van Nederland! Een aanwinst 
voor Amsterdam. Om trots op te zijn! Olé!’ 

Danielle van Bokhoven Gotschalk, Vereniging Spaanse 
paard in Nederland: ‘Feria in Amsterdam is een stukje 
Andalusie! Voel de sfeer van de ferias en romerias, ruik 
de paarden, dansen op het ritme van de Mediterranee. 
Beber, comer, bailar y montar. Vamos!’ 

 
 

Feria de Amsterdam op IAmsterdam 2017 
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6 Pijlers en programmaonderdelen van de  

Feria de Amsterdam 2018 

1 UNO 

Kijken en bekeken worden (flaneren en paraderen) 

 

   

 

 

Een belangrijk onderdeel van elke Feria is het genieten van elkaar. Anders dan bij een festival met 

voorstellingen dus. De combinatie van Spaanse dans- en muziek, de vele mooie jurken en de typische Feria 

inrichting enerzijds én de prominente aanwezigheid van Spaanse Paarden is op zich al uniek en spectaculair.  

 

2 DOS 

Flamencomuziek- en dans optredens/ Nationale Kampioenschappen Sevillanasdansen 

 

   
 

Om een grote mate van authenticiteit en Spaanse opwinding te garanderen zijn er natuurlijk ook officiële 

programmaonderdelen nodig. Daarom zijn er gedurende de dag dansvloeren (voor Sevillanas), presentaties van 

diverse Nederlandse flamencoscholen en optredens van Spaanse en Nederlandse artiesten. Spectaculair 

programmaonderdeel is elk jaar de Nederlandse Kampioenschappen Sevillanasdansen. Bloedstollend en 

oogstrelend. De dag wordt afsloten met een wat serieuzer (maar zeker niet minder opwindend) flamenco zang- 

en dans optreden. Vuurwerk dus.    
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3 TRES 

Paarden! 

Een échte Feria zonder prachtige Andalusische paarden is ondenkbaar.  In 2016 en 2017 waren ze er eindelijk! 

Dankzij het geweldige enthousiasme van, en heel prettige samenwerking met, de Vereniging van het Spaanse 

Paard in Nederland gaan we dit jaar alles nog eens beter, mooier en groter overdoen.  Waarschijnlijk drie 

‘shows’ bij de manege en aanwezigheid alom! O.a Alta Escuela en Doma Vaquera met Garrocha. De paarden 

kunnen ook bekeken en geknuffeld worden. Daarvoor wordt een speciaal terreintje ingericht. Gecombineerd 

met de caseta van de Vereniging van het Spaanse Paard in Nederland.  

   

 

 

 

4 CUATRO 

Spaanse info- en productenmarkt 

 

 

  

 

 
 

  

De Feria de Amsterdam is ook de gelegenheid bij uitstek voor Nederlandse bedrijven en instellingen die zich 

bezighouden met Spaanse diensten en producten om zich te presenteren. Wij hebben in dit opzicht inmiddels 

een mooie reputatie opgebouwd. De kramen zullen o.a. worden bezet door: taalscholen, importeurs van 

Spaanse producten, reisorganisaties, flamencoscholen, cateraars, belangenverenigingen etc.  
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5 CINCO 

Spaanse smaken! 

   

 

 

 

De liefde van Nederlanders voor de Spaanse gastronomie is groot en groeit! Paella, tapas, churros, cava, 

pinxtos, sherry, écht Spaans bier, de mooiste Spaanse wijnen én de lekkerste inktvisjes mogen derhalve zeker 

niet ontbreken. Hiervoor werken wij graag samen met gerenommeerde Spaanse restaurants, cateraars, 

importeurs én sponsors. 

 

6 SEIS 

Kinderactiviteiten 

 

 

 

Om families met kinderen, jonge flamencodanseresjes en stierenvechtertjes in de dop ter wille te zijn én om 

toch nog een beetje kermis te hebben (zoals op een Spaanse Feria), richten we een klein kermisachtig terreintje 

in met kinderactiviteiten. De kids kunnen natuurlijk geschminkt worden. Er zijn kindvriendelijke hapjes en 

drankjes en ijsjes. En de dametjes komen in hun mooiste flamencojurk.  
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Feria in de Pers 

De Feria de Amsterdam kreeg vorige jaren al veel aandacht in de (landelijke) pers. Hieronder ziet u 

achtereenvolgens de Feria als Weekendtip nr 1 in het Parool, een verslag uit Pura Pasión (Andalusiër 

Vereniging), De Telegraaf en Latin Magazine. Media aandacht in 2018 zal zeker niet minder zijn! 
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Deelname, sponsoring, sociale media. 

 
Cartel 2018 

De FERIA de AMSTERDAM werkt zonder subsidies. En biedt derhalve ook mogelijkheden voor commerciële 

activiteiten. Dat kan dus aantrekkelijk zijn voor u en voor ons.  

Mogelijkheden en prijzen: 

• Hoofdsponsors FERIA de AMSTERDAM 2018 

€ 2500,- 

LOGO- en naamsvermelding op al het drukwerk (20.000 flyers, 2000 A2 Posters).  

Vermelding website, diverse facebookpaginas 

Optioneel: privé caseta op de feria 

 

• Hoofsponsor Nationale Kampioenschappen Sevillanasdansen. Sevillanas The Battle 2018 

€ 850,- 

LOGO- en naamsvermelding op rugnummers en bekers (prijzen) 

Exclusieve exposure podium, facebook- evenement en video. 

 

• Diensten- productensponsor 

Wellicht wilt of kunt u niet een financiële bijdrage leveren maar kunt u wél bijdragen aan één van de 
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vele diensten of producten die de Feria hard nodig heeft. Te denken valt aan een regenoverkapping, 

decoratiemateriaal, vliegtickets en/of onderkomen voor onze Spaanse artiesten, ander vervoer, 

maaltijden en catering voor de vrijwilligers en medewerkers, luxe toiletvoorzieningen, of wat u zelf 

maar kunt verzinnen.   

LOGO- en naamsvermelding website, diverse facebookpaginas (totaal + 8000 likes) 

 

 

• Deelname info- productenmarkt 

€ 250 

Max 16 deelnemers 

Overdekte marktkraam 4 X 1 + elektriciteit. Kraam delen mag ook. € 125.- Liefst zelf een partner zoeken. 

Of afwachten of wij je aan een leuke kraammaat kunnen koppelen. 

Er is (nog beperkt) plaats voor catering maar ook zeker voor: diensten (taalscholen, flamenco, reizen, 

tijdschriften), promotionele activiteiten: proeverijen, presentaties, en verkoop van producten die niet 

catering-gericht (niet voor consumptie ter plekke) zijn. Kleding, kunst, hebbedingetjes, comestibles, wijn 

in flessen etc. 

 

• Feriavriend 

€ 150 

Logo en/of naamsvermelding in de lijst van sponsors op onze website. 

U krijgt: 2 Entreekaarten en een welkomsdrankje.  

Hiernaast staan wij heel erg open voor mensen, ondernemers, liefhebbers, hobbyisten, managers m/v en 

Spanjeliefhebbers die op welke manier dan ook denken een leuke en lucratieve bijdrage te kunnen leveren 

aan een hele mooie FERIA de AMSTERDAM 2018. 

 

 

Voor meer informatie en/of vragen: Mail naar info@casasevillana.nl  

En kijk op: http://casasevillana.nl/feria-de-amsterdam/ en op: 

https://www.facebook.com/FeriaDeAmsterdam/?ref=bookmarks 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Lackroy 

La Casa Sevillana, Sloterdijkstraat 2 

1013 LZ Amsterdam 
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