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Wat algemene info
Een klein beetje geschiedenis
Op 19 augustus 1487 wordt Málaga door de
Katholieke Koningen veroverd op de Moren. In
1491 wordt dit voor het eerst gevierd met een
kleine processie en wel op 15 augustus, wat in
Spanje al een feestdag is, te weten Maria
Hemelvaart.
Jaarlijks
vinden
kleine
stierengevechten plaats en er is een processie en
vuiurwerk om de herovering te herdenken. Het is in
1887 als ter gelegenheid van de 400e verjaardag van
de Reconquista de vieringen op 19 augustus, de dag
van de herovering, georganiseerd worden. Vanaf
dat jaar wordt er groots uitgepakt met concerten,
stierengevechten, een heuse floriade, vuurwerk en
voor het eerst vinden zowel de processie van de
Virgen de la Victoria als de inmiddels traditionele
optocht van de “Katholieke Koningen” plaats. In die
tijd vindt de Feria plaats in de Muelle Heredia (waar
nu het reuzenrad staat). Later wordt het verplaatst
naar de Paseo del Parque en wordt het een tijdlang
georganiseerd in Teatinos, totdat het naar de
huidige plek Cortijo de Torres verplaatst wordt.

De Feria in drieën
Als je een Malagueño vraagt wat de Feria
van Málaga typeert, is het goed mogelijk
dat hij je vertelt dat in Málaga twee Ferias
bestaan: de Feria de Día en de Feria de
Noche, oftewel de dagferia en de
nachtferia. Wat Málaga hierin onderscheidt
van andere steden, is dat deze twee Ferias
niet op dezelfde plek plaatsvinden. Officieel
bestaat hij niet, maar ik voeg er zelf toch
graag een derde Feria aan toe (zie
Traditionele Feria op pagina 4).

Feria de Día - Dagferia
Dit deel van de Feria, dat ook wel bekend staat als de Feria del Centro (Feria van het Centrum) speelt
zich overdag af in de straten van het historisch centrum. Vanaf een uur of drie (in het weekend en op
feestdagen iets vroeger) nemen voornamelijk jongeren de pleinen en straten in beslag. Gewapend met
flessen sterke drank, frisdrank en zakken ijsklonten bouwen ze hun feestje. Met name in straten als
Calle Granada, Calderería, Madre de Dios en op de Plaza Uncibay is het een drukte van belang.
Op zoek naar iets rustigers? Probeer het dan eens op de Plaza del Obispo of de Plaza de las Flores. Er
staan live bands en het publiek is er normaal gesproken iets ouder. Tot 18.00 uur is live muziek
toegestaan en daarna probeert de Gemeente langzaam maar zeker de mensen weg te sturen uit het
centrum. Hoe ze dit voor elkaar krijgen? Vanaf Calle Larios gaat een grote stoet veegwagens en
waterspuiten onder politiebegeleiding door het centrum. Dan maak je wel dat je wegkomt! In de
barren, discotheken en de kleine straten en pleinen gaat het feest dan natuurlijk wel gewoon verder!

Feria de Noche - Nachtferia
Het Feriaterrein dat buiten het centrum ligt (naast het Congrescentrum) is het toneel van de Feria de
Noche. Hier vind je een mix van discotheken en barren uit het centrum, die ook op het Feriaterrein
(officieel Real del Cortijo de Torres genoemd) hun plekje hebben. Verder zijn er een hoop groepen, clubs
en verenigingen die er een caseta hebben. Deze specialiseren zich vaak in een bepaald soort muziek,
zoals bijvoorbeeld Flamenco, Copla of Verdiales. In totaal zijn er wel bijna 240 casetas!
Daarnaast vind je hier op het Feriaterrein alle kermisattracties. En ook dat zijn er niet weinig. Voor jong
en oud zijn er verschillende attracties, waarbij je het zo gek kunt maken als je zelf wil. Door de warme
temperaturen in augustus zijn vooral de waterbanen erg geliefd bij de Malagueños!

Traditionele feria
Waar de Malagueño dus over de twee onderdelen van de Feria spreekt (overdag in het centrum en ´s
avonds op het Cortijo de Torres), wordt daar een deel vergeten wat misschien wel het leukste onderdeel
van de Feria is! Want bij een echte Spaanse Feria denk je toch gauw aan Flamencojurken en paarden, maar
die zul je op beide genoemde Ferias niet of nauwelijks vinden. Waar vind je die dan wel? Op het Real de la
Feria, maar dan gedurende de middag! Vanaf een uur of 12 tot stipt 20.00 uur ´s avonds mogen de
paarden (en wagens) over het Feriaterrein gaan en dat doen ze dan ook volop! Af en toe stoppen ze voor
een glaasje (liefst sherry natuurlijk) en verder is het vooral zien en gezien worden. Voor wie de echte sfeer
van een Spaanse Feria wil meemaken is dit een echte aanrader. Verder maak je natuurlijk meteen een
rondje langs de Flamenco caseta of ga je kijken en luisteren naar de typische muziek en dans uit Málaga,
de Verdiales!

De poster: eindelijk tevreden
Niet onbelangrijk voor de Feria: de
aankondigingsposter.
In
het
verleden werd deze door een jury
verkozen, maar dat ging nog wel
eens mis. Na plagiaat en hele lelijke
posters
werd
besloten
de
procedure te wijzigen en sindsdien
mogen de burgers van Málaga zelf
hun poster kiezen.
102 posters werden ingezonden en
na een eerste selectie kon het
publiek kiezen uit 5 posters. Bijna
10.000 mensen brachten hun stem
uit. Meer dan 39 procent daarvan
ging naar de poster “La Diosa
Málaga” (De godin Málaga). Deze
is van de hand van Fatima Giménez
Miralles, die werkt als industrieel
ontwerpster in Castellón.
De weergeven van zowel de
Kathedraal, het Gemeentehuis als
het Douane-paleis (dat het
Museum van Málaga huisvest) én
de Godin gekleed met de typische
Verdiales-hoed, bleek een schot in
de roos.
Ben jij ook ontwerper en zou je ook
een poster willen ontwerpen? De
wedstrijd is open voor iedereen,
dus ook jij kunt een poster
inzenden voor 2020. Wordt jouw
poster
gekozen
hangt
die
maandenlang op alle plekken door
de stad. En o ja, de winnaar krijgt
ook nog eens een geldprijs van
maar liefst 3600 euro!

Ik ben om op te vreten!
Hét drankje van de Feria van Málaga is Cartojal, een mierzoete wijn uit de bekende Bodega Málaga Virgen.
Eigenlijk drinken de Malagueños maar één week per jaar Cartojal, maar dan doen ze het ook goed. Tegen
de 250.000 flessen gaan er in een week tijd doorheen. De wijn wordt gemaakt van de Moscateldruif en
heeft maar
liefst 100 gram suiker per liter! Je drinkt hem het best ijskoud en natuurlijk het liefst met een
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Frontera, de Sherryhoofdstad, maar is ook in andere delen van Andalusië onlosmakelijk met de Feria
verbonden.
Liever iets sterkers? Larios, de uit Málaga afkomstige gin, heeft een prachtige fles ontworpen speciaal voor
de Feria! Met typische plaatjes uit Málaga zoals de Kathedraal, het reuzenrad en de Biznagas. Een leuk
aandenken aan een geweldige Feria!
Ook DYC, een Spaans whisky merk, komt ieder jaar met een speciaal voor de Feria ontworpen fles.

Extra lang feest!

De beroemdste jurk van Spanje

Normaal duurt de Feria 10 dagen; van het
vuurwerk op de vrijdagavond tot de afsluiting
met de traditionele optocht op zondag. Maar
omdat in de plaatselijke verordening staat dat
zowel de feestdagen op de 15e (Maria
Hemelvaart) als de 19e (Herovering van
Málaga) in de feestweek moeten vallen,
hebben we geluk dit jaar! Omdat ze niet in
dezelfde week vallen, duurt de Feria dit jaar
extra lang. Het vuurwerk is maar liefst twee
dagen eerder op woensdag de 14e en duurt tot
en met zondag de 25e; maar liefst 12 dagen
feest dus!

De flamencojurk wordt in het Spaans ook wel de
zigeunerjurk genoemd. Dat komt doordat het de
zigeunervrouwen waren die eind 19e eeuw op feesten
en partijen begonnen met het dragen van deze
feestkleding. Op deze manier probeerden ze de
aandacht te trekken en de dames van stand de loef af
te steken.
In de twintiger jaren van de 20e eeuw werden de jurken
steed populairder, ook buiten de zigeunergemeenschap
en op de Ibero-Amerikaanse Expo van 1929 werd het
zelfs uitgeroepen tot de officiële feestkleding.
Sindsdien is de flamencojurk niet meer weg te denken
van de feesten in Andalusië en ver daarbuiten.

Hoogtepunten Feria!
Woensdag 14 augustus
23.50 Toespraak
De Feria begint elk jaar traditioneel op het strand
van La Malagueta met de toespraak van een
bekende Malagueño of Malagueña. Zo mochten
grote namen als Antonio Banderas en Julio Iglesias
de toespraak ooit verzorgen. Dit jaar is Adelfa Calvo
de uitverkozene. Deze actrice uit Málaga won een
Goya, de belangrijkste Spaanse filmprijs, voor haar
rol in “El Autor”. De pregón is traditiegetrouw een
lofzang op de stad Málaga en natuurlijk haar Feria
in het bijzonder!
0.00 Vuurwerk
Om 0.00 uur begint het vuurwerk, ook op het
strand van La Malagueta. Meer dan 15 minuten
lang duurt dit spektakel, dat in eerdere jaren
ondersteund werd door muziek. Je hebt natuurlijk
prima zicht vanaf het strand van La Malagueta
(mits je niet te dicht bij het podium staat). Een
andere plek vanaf waar je mooi uitzicht hebt is
vanaf het Gibralfaro.
0.20 Concert Huecco
Deze zanger uit Madrid timmert sinds 1994 aan de
weg. Hij zal de Malagueta zeker in beweging krijgen
met zijn zeer eigen geluid, dat een mix is tussen
rock, flamenco en latin.

Donderdag 15 augustus
10.00 Kleurrijke optocht
De dag begint met de Romeria: honderden
Malagueños gaan in de traditionele
Feriakleding door het centrum op weg naar de
Basiliek van La Victoria om een bloemoffer te
brengen aan de Virgen de La Victoria, de
beschermheilige van Málaga. Een bijzondere
stoet om te zien! Men verzamelt om 10.00
uur op de Paseo del Parque (ter hoogte van
het Gemeentehuis). Volgens het programma
vertrekt men daar om 11.30 uur richting de
Basiliek (maar men neemt het niet zo nauw).
De volgende route wordt gevolgd: Paseo del
Parque, Plaza de la Marina Alameda, Puerta
del Mar, Atarazanas, Arriola, Santa Isabel,
Carretería, Álamos, Plaza la Merced, Victoria,
Compás de la Victoria, Basiliek.
21.30 De Feestverlichting gaat aan!
Op het Feriaterrein worden voor het eerst de
lichten aangestoken. Met name de grote
“gevel” (dit jaar een weergave van het Douane
Paleis) is ieder jaar een spektakel. Met het
aansteken van de prachtige verlichting van de
gevel en de lichtjes die boven de straten
hangen, begint de Feria ook op het Recinto
Ferial officieel. De muzikale omlijsting is in
handen van de Gemeenteband.

Zondag 25
augustus
Ter afsluiting van de Feria
vindt op zondag om 20.00 uur
een
Historische
Optocht
plaats door het centrum van
Málaga.
Tijdens
deze
rondgang wordt de intocht
van de Katholieke Koningen in
Málaga herdacht. Uiteraard
gaan de deelnemers gekleed
als ware het 1487. Aan het
begin van de optocht worden
symbolisch de sleutels van de
stad overgedragen aan de
Koningen op de Plaza de la
Aduana (voor het nieuwe
museum). Daarna volgt de
optocht waarin de “Katholieke
Koningen” door de stad
trekken,
begeleid
door
soldaten, priesters, dansers en
andere figuren uit de 15e
eeuw. De optocht volgt de
route: Císter, Santa María,
Molina Lario,Plaza del Obispo,
Strachan, Bolsa, Larios, Plaza
de la Constitución, Granada,
Molina Lario, Santa María,
Císter, Plaza de la Aduana,
Alcazabilla.

Dagelijkse aanraders!
Paardenshow
Behalve de paarden die (soms met
wagen) hun rondjes lopen over het
Feriaterrein, is er ook een tent op het
Cortijo de Torres waar paardenshows
gegeven worden.
In het Centro de Exhibición Ecuestre
aan de Calle Antonio Rodríguez
Sánchez nummer 39 wordt een
combinatie van dressuur en dans
opgevoerd. Van zondag 12 tot en met
zaterdag 18 zijn er dagelijks shows om
16.00 uur en 22.00 uur. Behalve op
maandag, dan is er tussen 16.00 en
18.00 een dressuurwedstrijd. Er is ´s
avonds wel een show om 22.30 uur. Op
donderdag 15 augustus is er alleen om
22.00 uur een paardenshow.

Concerten in het Auditorium
In een hoek van het Cortijo de Torres vind je het Auditorio
Municipal. Hier worden dagelijks concerten gegeven van
landelijk bekende artiesten. De concerten beginnen steeds
om 22.30 uur en de toegang is geheel gratis! De volgende
artiesten treden op:
16/8 Andy y Lucas
Hun debuutalbum, waar meer dan 500.000 stuks van
werden verkocht, stamt alweer uit 2003. Tien studioalbums verder zetten ze nog steeds door het hele land de
zalen op zijn kop en weet nog steeds niemand wie nou
Andy en wie Lucas is.
17/8 Zenet
Deze Malagueño braak pas op latere leeftijd door. Hij
beschouwt zichzelf als een troubadour die vooral copla,
tango en flameno mengt tot zijn eigen stijl.
18/8 Pascual González
Samen met zijn groep Cantores de Hispalis zingt Pascual
Flamenco en Sevillanas, dus dat belooft gezellig te worden!
19/8 Rosario Flores
De familie Flores is de beroemdste muzikale familie uit
Spanje. Rosario zingt popmuziek met een vleugje flamenco
en rumba.
21/8 Suspiros de España
Ook deze show staat in het teken van de copla, onder
leiding van Maria José Santiago, die uitgeroepen is tot
“meest complete artiest van Spanje”.
22/8 Camela
De op-één-na meest verkopende groep van de laatste
dertig jaar. Niet de minste dus, deze Tecno-rumba groep!
23/8 Dry Martini
Energieke muziek met een retro jasje en buitengewoon
gezellige concerten, dat is Dry Martini!
24/8 David de María
Dit popidool uit Jerez de la Frontera verkocht meer dan een
miljoen albums en is inmens populair bij vooral de dames.

Erfgoed uit Málaga
Tijdens de Feria kun je op verschillende plekken
de typische dans uit Málaga zien: de Verdiales.
Het is een speciale combinatie van muziek en dans
die waarvan de geschiedenis helemaal teruggaat
tot de Griekse beschaving van 2800 jaar geleden.
Deze muziek- en dansvorm is zo speciaal, dat het
zelfs genomineerd is als Cultureel Erfgoed. Maar
buiten de dans en muziek, is het meest in het oog
springende de hoed, versierd met bloemen en
linten. Wat moet dat warm zijn!
Je kunt de Verdiales dagelijks bewonderen op de
Calle
Larios.
De
pandas
(zoals
de
Verdialesgroepen genoemd worden) treden daar
iedere dag op tussen 13.00 en 17.00 uur.
Ook op het Cortijo de Torres kun je ze zien. In de
Caseta de Verdiales (nummer 205-208) worden
dagelijks ook Verdiales opgevoerd.

Typisch Spaans: Flamenco
De bekendste muziek- en dansvorm van Spanje, die haar roots in Andalusië heeft (onder invloed van
Moorse en Zigeunercultuur!), kun je natuurlijk ook op de Feria zien! Ook al is de Flamenco eigenlijk een
bezigheid die door de beoefenaars ervan bloedserieus genomen wordt, het kan er toch beregezellig
worden!
In het centrum kun je dagelijks vanaf 14.00 uur Flamenco bekijken in de Peña Juan Breva (Calle Ramón
Franquelo, 4). Op het Cortijo de Torres vind je Flamenco in de Caseta Municipal de Flamenco y Copla
(nummer 176 tot 179).

Praktische info!
De auto kwijt

Openbaar vervoer

Centrum
Kom je met de auto richting Málaga centrum?
Dan zit er waarschijnlijk weinig anders op dan
een Parkeergarage te zoeken. Blijf weg uit de
garages Granados en Tejón y Rodriguez, want
daar kom je maar moeilijk meer uit. Beter zijn
Parking Alcazaba, Plaza de la Marina of Parking
Camas. Eenvoudig te bereiken en centraal
gelegen.

Bus
Natuurlijk rijden de gewone stadsbussen, maar
tijdens de Feria rijden maar liefst 19 normale
lijnen elke avond vanaf 21.00 uur helemaal door
tot aan het Cortijo de Torres. Je hoeft dan dus
niet over te stappen! Kijk op de website van het
vervoersbedrijf www.emtmalaga.es als je wilt
weten welke lijnen het precies zijn.

Cortijo de Torres
Rondom het Real de la Feria zijn verschillende
parkeerterreinen ingericht. Parkeren is daar
gratis! Op alle invalswegen van Málaga zie je de
borden met P Feria. Je raadt waarschijnlijk al
waar je uitkomt als je deze volgt. Zie de laatste
bladzijde voor de exacte locaties en routes.

Vanuit het centrum kun je de speciale Feriabus
nemen richting het Real de la Feria en weer
terug. Deze bus rijdt 24 uur per dag en vertrekt
op de Alameda Principal. Deze lijn rijdt als lijn F
en kost € 1,50 per rit.
Taxi
Verplaats je je liever in een taxi? Dat kan
natuurlijk. Een taxi krijg je op een van de
taxistandplaatsen. Vanaf het centrum naar het
Feriaterrein kost tussen de 8 en 10 euro. Dit kan
iets oplopen tijdens nachtelijk uren of op een
van de feestdagen. Ook op het Cortijo de Torres
is een taxistandplaats. Die vind je naast de
enorme Feria gevel. Wil je zelf een taxi bellen?
Het telefoonnummer is (0034) 952 33 33 33.
Metro
Ook de Metro rijdt iets langer dan normaal,
namelijk tot 1.30 uur. Helaas komt de Metro
(nog) niet helemaal in het centrum en rijdt hij
ook niet naar het Feriaterrein. Je kunt hem dus
hoogstens gebruiken om vanuit het centrum
weer
thuis
te
komen.
Kijk
op
http://metromalaga.es voor de exacte tijden.

Hoge nood?
Toegegeven, een schoon toilet vinden tijdens de Feria is niet altijd even gemakkelijk. In het centrum
staan veel te weinig openbare toiletten en in de bars zijn ze al gauw vies. Kun je het ophouden tot
etenstijd, doe dat vooral en kies voor een leuk (en schoon) restaurant.
Ook op het Cortijo de Torres zijn in de casetas de toiletten al gauw vies. Mijn advies? Loop even naar het
openbare toiletgebouw, dat je vindt aan de Avenida de las Malagueñas. Deze toiletten worden wel
regelmatig schoongemaakt en er zijn er voldoende.

Door je mb´s heen?

Noodgevallen

Geen zorgen! Zowel in het centrum als
op het Cortijo de Torres is gezorgd voor
een Wifi-netwerk.
In het centrum kun je gratis op internet
op de Calle Larios, de Plaza de la
Constitución, de Plaza de las Flores en de
Plaza Jeronimo Cuervo (waar het
Cervantes Theater is).
Op het Cortijo de Torres kun je inloggen
in alle familie casetas en op het gedeelte
waar de attracties staan.

Voor noodgevallen bel je ook in Spanje naar het
Alarmnummer 112. De lokale politie bereik je ook door
te bellen naar 092.
Het Politiebureau zit in Calle Ramos Marín, naast de
Mercado de la Merced. Je vindt ook een mobiele post
aan het begin van Calle Larios, op de Plaza de la Merced
en op het Cortijo de Torres net naast de Feriagevel.
Voor een ambulance bel je 061 of ook 112. Een EHBOpost vind je aan het begin van Calle Larios / Plaza de la
Marina en ook naast de Feriagevel op het Cortijo de
Torres.

Kleding
Natuurlijk denk je bij “Feria” meteen aan dames in feestelijk
flamencojurken en heren met hoeden. Maar wees gerust, in Málaga
kun je op de Feria prima voor de dag komen zonder jurk of hoed. Trek
gewoon je mooie zomerse en vooral luchtige kleding aan, dat doen de
meesten!
Zorg wel voor goede, liefst gesloten, schoenen. Trek in geen geval
slippers aan. Door de plakkerige vloer zul je die in no-time kwijt zijn!
Door de hitte is het misschien aantrekkelijk voor de heren om hun
shirt uit te trekken. Dit wordt door de Malagueños niet op prijs
gesteld en er zijn zelfs jaren geweest dat er boetes voor uitgedeeld
werden. Trek dus liever iets luchtigs aan, dat je ook bij de warme
temperaturen aan kunt houden.

Bijlagen
Op de volgende pagina´s vind je meer informatie vanuit de Gemeente met de volgende informatie:
Plattegrond van het Cortijo de Torres, met alle casetas op nummer, toiletten etc.
Lijst van casetas van het Cortijo de Torres.

LISTADO DE CASETAS
C/ ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
1-2
3
4
5
6
7-8
9
10
11-12
13-14
15
16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31
32-33-34
35-36
37-38

ASOC. DE FERIANTES DE MÁLAGA
EL PINSAPO
PEÑA CABALLISTA MONTECLARO
CENTRO CULTURAL PATIO ANDALUZ
EL RUEDO
PEÑA RINCÓN DE CALLE ANCHA
PEÑA MARTIRICOS
TREINTA AMIGOS
PEÑA RECREATIVA PALESTINA
PEÑA PORTADA ALTA
CALLE LARIOS 15
PALO CORTADO
LITORAL
AMIGO DEL ABUELO VENTURA
LA RESERVA 12
PEÑA ER SALERO
LA CANASTA
FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS
EL PIMPI
SAN MIGUEL
PTV MÁLAGA
LOS MIMBRALES
PEÑA PERCHELERA

C/ PEÑISTA RAFAEL FUENTES
43
44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57
58-59-60
61-62
63-64
65
66-67-68
69-70
71-72
73
74

PALMERAL
CENTRAL CIUDADANA
CC.OO
PEÑA CARNAVALESCA “EL CONSERVATORIO”
PEÑA ATLÉTICA PORTADA ALTA
PEÑA CIUDAD PUERTA BLANCA
AVOI
CENTRO CULTURAL RENFE
A.C.R. CICLISTA COSTA DE MÁLAGA
CASA DE ÁLORA-GIBRALFARO
PEÑA LOS ÁNGELES
PEÑA LOS CORAZONES
AGAPE
PEÑA TRINITARIA
PEÑA EL SOMBRERO
MAKANAN
PUERTO 10
AA.VV. 13 DE NOVIEMBRE “LOS PRADOS”

75-76
77
78
79-80
85-86
87-88-89
90-91
92
93-94
95-96
97
98-99
100-101-102
103-104
105-106
107-108
109-110
111-112
113
114
115
116
117-118
119-120-121
122-123-124
125-126

LA MAMI
LA FRESQUITA
EL EMBRUJO
TENTADERO-GRUPO MOLIERE
PEÑA “LA ESTRELLA”
PEÑA SANTA CRISTINA
PEÑA CORTIJO DE TORRE
EL APROBAO
PEÑA EL BASTÓN
PEÑA EL PARRAL
EL CIELO
PEÑA TIRO DE PICHÓN
PEÑA LA PAZ
CLANDESTINO COPAS Y COFRADÍA DEL ROCÍO
CASA DE MELILLA
PEÑA SIMPATÍA LA LUZ
PEÑA LA ASUNCIÓN
UGT-CASA DEL PUEBLO
COLEGIO AGENTES COMERCIALES
TEATRO GALLERY
CARAMELO
ZONA ROJA
LOS CLAVELES-RINCÓN CUBANO
FERIA DE CANDELA
LA HUELLA DE MALAFAMA
GOLD

C/ JOSÉ BLÁNQUEZ “EL MAÑO”
127-128
129-130
131
132
133-134
135
136
137-138
139
140
141-142
143-144
145-146
147
148
149-150
151
152
153

PEÑA EL PARCHÍS
PEÑA LA SOLERA
NATURAL
PEÑA MALAGUISTA PERSONAS SORDAS
OSHOKO
FUNK CALIFORNIA
ASOC. AMIGOS PUERTO DE LA TORRE
LEBLÓN
LA FLAMENCA MALAGUEÑA
LOS CUARENTA PRINCIPALES
AMIGOS DE MEDINACELI-CONTANDO LUNARES
EL CALLEJÓN DE SEÑORÍO
TOUCHÉ-SENSUI
LA CONGA
REY DE COPAS
PEÑA LA CHAMBA
AVENTUREROS
TOTEM
VELVET

154-155
156
157
158
159
160
161-162
163
164
165
166
167
168

SINDICATO DE ESTUDIANTES-LIBRES Y COMBATIVAS
EL MILITANTE-IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
CIRCO-LOCO
LA RUMBA
COLEGA
LA GOZADERA
EL PALMEO
LA HABANA
ELIXIR
NUEVOS TREINTA Y TANTOS
REINAS
MANÁ
LA CRUZ

C/ ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
169-170-171
172-173-174
175
176 al 179
180 al 184
185-186
187
188
189-190
191
192
196
197
198-199-200
201-202
203
204
205 al 208
209
210
211

LA CARRETA
SER MÁLAGA

CASETA DE INFORMACIÓN
CASETA MUNICIPAL DEL FLAMENCO Y LA COPLA
CASETA MUNICIPAL DEL MAYOR “EL RENGE”
LOS MELLIZOS
EL ZAGUÁN DE PEPE HIGO
LA TAJÁ
LA REBOTICA DE D. HILARIÓN-MÁLAGA
LA ESPIGA
EL PÉNDULO
EL GAZPACHUELO
LA JARANA
EL PORTÓN
SIEMPRE ASÍ
PUERTOSOL-MAMA JUANA LOMBOK
LA ADAJARA-COAAT DE MÁLAGA
CASETA DE VERDIALES
EL PATINILLO DE MARUJA LIMÓN
AMIGOS DE LOS COLORAOS
LA NORIA
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