April 2021-Nyhedsbrev fra Tango Aalborg
Corona for 117. gang – og forskydning af kvartal 2 til maj/juni 2021.
Med Folketingets flertalsforlig om corona, som blev fremlagt tirsdag d. 23. marts, er der blevet lagt nye
retningslinjer ud for genåbningen af Danmark. Det håb, som vi i Tango Aalborg havde til åbning med Kvartal
2 efter påske i uge 14, kommer desværre ikke til at ske. Kvartalet forsøges derfor forskudt - med forbehold
for corona-udviklingen. Vi har stadig et forsamlingsloft på 5 indendørs frem til 5. april, og Mette
Frederiksen og Folketingets 3- trins raket er fremlagt som følgende plan:
I.

21. april kan børn og unge under 18 år igen mødes til indendørsidræt i organiseret regi, uden
Corona-pas.

II.

6. maj åbnes indendørsidrætten også op for voksne, med Corona-pas.

III.

22. maj åbnes for resten af idræts- og forenings- og fritidslivet for voksne, med Corona-pas.

Som det fremgår, er der for
vaccinerede dansere -med Corona pas
– nu officielt mulighed for at deltage i
dans fra den 6. maj. Men hvem af
vores dansere kan allerede den 6. maj
fremvise et Corona pas- det er et
store spørgsmål.? Og trives vi med
små hold, som holder andre dansere ude? Meget tyder derfor på, at den realistiske dato for genåbning af
dansegulvet set med foreningsbriller er efter den 22. maj, hvilket stadig hviler på fremvisning af Corona
pas. Til gengæld er der nok betydelig større chance for, at vores dansere tilmeldt undervisningsholdene har
fået en vaccination på dette tidspunkt. Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune forventer først at kunne
give os et nogenlunde svar midt i april måned. I hører nærmere.
For at kunne sætte en forskudt Kvartal 2 holdundervisning i gang, løber vi ind i nye problemstillinger. Er det
realistisk kun at undervise 5-6 gange i maj og juni ? For visse undervisere er det måske ikke gangbart, og
hele juni måned er for nogle dansere heller ikke optimalt. Heldigvis er Kulturbroen nu booket af os i hele
slut maj og hele juni måned, hvis lykken går vores vej.
Vores holdundervisning vil vanen tro blive forsøgt gennemført – nu forskudt- så vidt muligt med vores
allerede givne retningslinjer for 2 m afstand mv. Ifølge reglerne skal alle underviserne have Coronapas.
Allerede nu må vi erkende, at vores begynder 1-hold, kvartal 2 (Susanne / Trygve) har måttet aflyses og
først slås op igen til september. Betingelserne har simpelthen været for svære.
Dernæst har underviser Helle Mogensen på Letøvet hold måttet melde pas til de forskudte datoer. Hun
erstattes af underviser Lone Kornøv, som har indvilget i at danse i maj-juni. Temaet forbliver ”Ro, rytme og
balance i tango”.

Drop out med Walther den 18. April, kl. 15.00 -18.00 Kulturbroen
På et forslag fra vores aktive danser og 60 års jubilar, Walther Rahbæk, forsøger Tango
Aalborg sig med en såkaldt Drop Out, som finder sted udenfor Kulturbroen på
Rotunden med Walther som drop out-vært. Det er Walthers eget forslag, der bl.a. tager
hensyn til, at vi kan benytte Kulturbroens toilet, og at der er håndsprit mv. til rådighed.
Arrangementerne kan ifølge de nuværende regler for udendørs idrætsaktiviteter,
gennemføres i det offentlige rum med maks. 50 dansende. Omvendt har vi måttet
sande, at hvis vi kun har 48 m2 linoleums gulv at danse på, har de par, som optræder, kun lov at være 6 par
på netop dette gulv. Hvis andre danser udenfor linoleumsgulvet, må de godt være op til 19 ekstra par – blot
de danser med 2 m. afstand. Vi må fortsat ikke danse på tværs af par. Dansere uden partner er naturligvis
lige så velkomne - blot de medtager egen partner på dagen. HUSK- Der er tilmelding via hjemmesiden til at
kunne danse 1 time ad gangen på linoleumsgulvet. Walther sørger for linoleum, spilleliste og lyd.
Bestyrelsen sørger for kommunal godkendelse og nøgle til Kulturbroen. Alt er naturligvis vejrafhængigt.

Forårsgåture udendørs med instruktør
Vi er nogle stykker, som ikke kan undvære Jer andre dansere længere. Derfor
har vi, Susanne Skeem & Trygve Engen- inspireret af andre foreninger-, valgt
at tilbyde foreningen gåture i Aalborgområdet startende Søndag eftermiddag
d. 11. april kl. 15.00. Vi mødes på P-pladsen skråt overfor KUNSTEN på Kong
Chr. Alle beliggende op mod Almen Kirkegården og Skulpturparken. Vi har lov
at være 50 personer udendørs med instruktører. Vi vil gå rundt og nyde
naturen og hinanden og har en slutplads, hvor vi vil danse udendørs. Så tag
fodtøj med, som I forhåbentlig kan pivotere i. Dans gerne med samme partner for at begrænse kontakten
med andre deltagere. Hold to meters afstand, når det kan lade sig gøre. Ideen er at lave flere
søndagsarrangementer, hvor der ikke ligger drop outs – gerne med andre instruktører (eller os selv) frem
til, at vi starter med ordinær dans igen, siger initiativtagerne. HUSK- Tilmelding via hjemmesiden.!

FØNIX-eventer kører igen den 15. april kl. 20.30 – Vol. 3. !!
”Det bliver en PREMIERE
på vores to nye CD'er, vi har arbejdet på det sidste år, og samtidig et
dokumentar-inspireret program, hvor du inviteres med ind i kontrolrummet hos Orquesta Típica Andariega
og Sexteto Andiamo´s under deres musikproduktion.” Det siger Fønixværterne Stine & Luigi.
”Vol. 3 kalder vi ′′BACK TO THE FUTURE′′, da
begge CD'er bygger på men også adskiller
sig fra de oprindelige gamle sange. Vi
diskuterer, hvordan det kan ses som en
måde at forny tango på...”
Tango Fønix, som Tango Aalborgs dansere
før er blevet introduceret til, er et
spændende online tango musik
arrangement igangsat af Morten Vadstrøm
og Trine Bjørnild, Svendborg Tango og
værterne fra Buenos Aires-bandet
Andariega, Stine H. Engen og Luigi Coviello., Det transatlantiske samarbejde organiserer nye måder at lave
tango på i disse svære tider. Deraf navnet - Fugl Fønix, der stiger op af Covid asken. Det har den gjort før og
gør det igen. Klik dig selv videre.

Du får et bredt kendskab til tango musikscenen i Buenos Aires med spændende kommenterede indslag. I
Vol. 3 hører du bl.a. nyt om Dango-projektet (Dansk Tango)
Det koster 13 € at deltage i arrangementet, som du kan opleve hjemme fra sofastolen eller dansegulvet, og
du betaler ved hjælp af paypal.me/andariegatango
Dagen før begivenheden, vil du modtage et link til Zoom-begivenheden.
Bemærk, at du i Danmark har en ekstra mulighed for at bruge Mobile pay 60437 (Morbror Tages
Tangosalon). Prisen er 100 danske kr. Husk at skrive Fønix og din mail adresse. Ingen e-mailadresse - intet
link!!!
Før begivenheden skal du sørge for, at du mindst har en gratis Zoom-konto, og at du har testet, at din lyd
og video virker. #tangofønix #tangofoenix #orquestatipicaandariega #andariegatango #sextetoandiamo
#dango #fresedoconamore #fresedo

Tango Aalborgs Generalforsamling udskudt til 30 maj.
Bestyrelsen har i lyset af de fortsatte corona-restriktioner igen valgt at udskyde
generalforsamlingen til nu først den 30. maj på Kulturbroen. Kl. 18.00 . Målet for
bestyrelsen har hele tiden været at samles og kunne drøfte fællesanliggender face
to face. Det har ikke kunne ske andet end virtuelt under de nuværende
omstændigheder. Alternativ skulle vi sidde udendørs med 2 m afstand og råbe til
hinanden. 😊 I betragtning af at undervisningen har ligget stille i hele Kvartal I og
nu også for en del af Kvartal II, ser vi ikke noget problem i at vente til vi er oppe i
gear. I hører nærmere.

