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Reeds als kind was Tineke Kalis gefascineerd door mooie
kleding. Ter gelegenheid van Koninginnedag 1957 toverde
zij op de respectabele leeftijd van zeven jaar een gebloemde
satijnen peignoir om in haar eerste zwierige 'avondjurk'.
Apetrots stapte zij de opgebroken straat op en het duurde
niet lang of ze lag languit. De grote rijgsteken hadden het
begeven en van de trotse prinses was niet veel meer over
dan een vies meisje in een witte onderbroek.
In 1975 wordt Tineke toegelaten tot de Rietveld Academie

in Amsterdam alwaar ze in 1 980 afstudeert op kindermode.
Na haar studie vertrekt Tineke naar lbiza en de toon is ge-
zet'. ze leert de eerste woordjes Spaans en naait haar eerste
'strokenrokje' van oude stofjes en veel kant. ln haar atelier
begint ze voor mensen te ontwerpen en te naaien. De
Spaanse strokenrokjes vinden gretig aftrek bij haar vrien-
dinnen. Ook maakt zilinmiddels kostuums voor theater.
Eind jaren tachtig volgt zi1 een serieuze computeropleiding
voor de confectie, Cadcam. Als specialist maaktzij daarna
patronen voor bedrijven en begeleidt ze de productie ervan.

In 1995 draait alles om Spaans en flamenco. ln de lunch-
pauzes maakt ze op de computer h aar eigen
flamencopatronen in diverse maten en studeert daarnaast
Spaans. Na haar afstuderen verruilt ze het maken van pa-
tronen voor het geven van Spaanse les. De patronen wor-
den ondergebracht in een soort postorderbedrijfje voor
flamencopatronen. ln combinatie met de privelessen Spaans
ontstaat zo 'Burootje Spaans'. Tineke heeft inmiddels al hon-
derden patronen verstuurd. Af en toe maaktze een rok voor
mensen die dat zelf niet kunnen of willen. Regelmatig ver-
trekt ze naar Spanje om de juiste stoffen (crespon) in te
kopen en keert dan terug met koffers vol flecos (franjes),
pend ie nfes (oorbellen) en peines (sierkammen).
Uit het kleine meisje in een omgetoverde peignoir groeide
een professionele modeontwerpster. Echter, haar enthou-
siasme en liefde voor mooie kleren maken is er in de loop
der jaren zeker niet minder op geworden. Tineke Kalis vindt
het nog steeds een feest om te doen.

Kunstenares Carla Baarspul volgde haar opleiding aan de
Wackers Academle in Amsterdam. ln de zomervan 1997

raakte za) in het Vondelpark gefascineerd door de
flamencovoorstellingen . Zijwerd getroffen door de felheid
en de passie die de flamencodans uitstraalt en besloot dit
als thema uit te diepen. ln de tijd daarna schetste zij veel
tijdens flame ncolessen en fl amencovoo rstel I i ngen. Vooral de
optredens, waarbij de concentratie bijna tastbaar wordt, zijn
voor een haar een bron van inspiratie. Als medium gebruikt
zij Oost-lndische inkt. Laterwerkt zijhaar tekeningen soms
uit in olieverf.
Het tekenen van musici is ook een favoriet onderwerp. De
bewegingen van solisten en dirigenten lijken vaak sterk op
dans. Daarnaast maaklzij regelmatig portretten, ook in op-
dracht.
Voor meer informatie: Carla Baarspul, Linnaeusstraat76
1092 CN Amsterdam.Kunstenares Carla Baarspul volgde
haar opleiding aan de Wackers Academie in Amsterdam. ln

de zomer van 1997 , Tel. 020-6945810,
Email : cbaarspu I@freeler. nl

Gespecialiseerd in de architectuurfotografie fotografeerde
Remco van Blokland ruim 20 jaar geleden al popgroepen
waaronder Pink Floyd.Zevenjaar geleden kwam hij in aan-
raking met de flamenco en hij volgt sindsdien gitaarlessen
bij Eric Yaarzon Morel, Adrian Elissen en anderen. Ook ver-
bleef hij het afgelopen jaar ruim drie maanden op de
Fundacion Cristina Heeren in Sevilla.
Eenmaal aangestoken door het flamencovirus probeerde hij

ziln liefde voor de flamenco en de fotografie te combineren.
Sinds enkele jaren fotografeert hij bekende en minder be-
kende artiesten. Niet alleen topartiesten uit Spanje, maar
ook de Nederlandse aficionaos portretteert hij met de no-
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