Tango Aalborgs Nyhedsbrev – Juli 2021
Åbne tangohold til efteråret 2021 – med coronapas !
Vi ved, at I alle er sultne på tangoen. Men nu blæser vinden den rigtige vej…. Hvis
I ikke allerede har opdaget det, er holdene for efteråret 21 slået op på hjemmesiden,
www.tangoaalborg.dk. Det gælder både for kvartal 3 og 4. Og vi glæder os til et festligt gensyn med Jer alle
og nyde det gode fællesskab, hvor vi igen har lov at danse på tværs. Der er som danser adgang med
coronapas.
Vi har følgende hold i udbud, som alle starter i september 2021:
Begynder 1 (NYT)
Begynder 2
Let øvede (+½ år)
Let øvede (+2 år )
Øvede (+3 år)
Øvede (flere år)

Tango Aalborgs dansehold i kvartal 3 og 4, 2021 Kulturbroen
Onsdage kl. 19.30 - 21.15
Susanne Skeem / Trygve Engen
Søndage kl. 16.00 - 18.00
Gunner Svendsen
Mandage kl. 17.30 – 19.15
Nellie Maagaard /Peter Meyer Nielsen
Tirsdage kl. 18.30 -20.15
Silvia Jensen /Bo Johansen
Onsdage kl. 17.30 – 19.15
Helle Merete Nielsen / Lasse Nielsen
Søndage kl. 18.00 - 19.45
Gunner Svendsen / Susanne Skeem

Der er i øvrigt planlagt 2 milonga-kurser i kvartal 4. (Peter/Nathalie, Gunner). Mere om det senere på året
på hjemmesiden. Tilsvarende vil der i efteråret blive arrangeret workshops i kvinde- og herreteknik med
Valerie Soulam og Gunner Svendsen.

Intro-kurser
Da der starter et helt nyt begynderhold op fra september, vil der blive afholdt foreløbig 2 intro.- kurser af
Susanne og Trygve på selve Kulturbroen. Alle må gerne være ambassadører for nye tangointeresserede.
•
•

Søndag den 22. august kl. 19.00 - 20.00 Kulturbroen (+ efterfølgende drop in.)
Onsdag den 25. august kl. 19.00 - 20.00 Kulturbroen

Coronapas
I de aktuelle corona-regler gælder, at der som adgang til Aalborgs
fritidslokaler er adgang med et gyldigt Coronapas. Næsten alle vil for
længst være vaccineret 2 gange, og behøver kun at vise passet ved 1.
undervisningstime. Det er op til os som Tango-forening at kontrollere
dette. For undervisere er der ikke krav om coronapas. Vi glæder os til
at se Jer danse og har savnet Jer - alle de sultne par, tangodansere
uden partnere, vaccinerede såvel som ikke-vaccinerede, som med de gratis testmuligheder og muligheder
for dans på tværs - nu kan mødes sikkert i vores regi. Alle passer vi på hinanden og forebygger smitte blandt
de, som møder op.

Juhu !! Drop in åbner igen søndag d. 1. august !
Til vores store glæde kan vi oplyse, at Drop in åbner pr. 1. august kl. 19.00 og
fortsætter fremover hver søndag kl. 19.00- 22.00 – med Coronapas.
Det er Per Andreasen, som er ny Drop in - Tovholder, som pt. afløser Katrin
Nielsen- i hvert fald her i efteråret. Fremover vil han være opsøgende blandt Jer
andre, for at finde egnede værter med spillelister i efteråret. Han har tlf. 2237
8578 og mail perandreasen@sol.dk og ligger i august inde med foreningsnøglen
til Kulturbroen. Skulle I mangle en spilleliste, ligger foreningen inde med 2 CD´er
lavet af Ole Mikael Sørensen, som kan benyttes. Måske kan vi også byde på dans
udendørs her i august, den såkaldte Drop out, hvis det bliver supervarmt. Det var Walther Rahbek, som
introducerede det nye begreb med 2 drop out´er her i forsommeren. I så fald skal flere hjælpe hinanden
med at rulle linoleum-gulvet ud og låne ”Lydpotten”, da en vært alene binder sig til drop in med pynt og
spilleliste.

Jubilæums-gruppen, Folkekirkens Hus og Utzon Center
Den nye 20 års- jubilæumsgruppe er nu i fuld gang, og har holdt indledende møder. Det bliver et
spændende åbningsprogram. Der er allerede 2 Fest-milongaer i støbeskeen,
som I kan glæde Jer til. Sæt kryds allerede nu i kalenderen og find festtøjet
frem:
•
•

Folkekirkens Hus. Gl. Torv, Aalborg, Lørdag den 18. sept. kl. 19.00 23.00 Milonga + DJ konkurrence.
Utzon Center 1. sal, Slotsgade 4, Aalborg. Fredag den 24. sept. 20.00 -24.00. Den danske Sarno &
Moya Tango Duo fra Århus spiller op. I pausen DJ. 120 kr.

I kommer til at høre meget mere omkring begge eventer senere.
Sidst i august er Tango Aalborg inviteret til dansefestival under DGI idrætsmødet,
- en invitation til dig er lige snart på vej. Det bliver både rigtig sjovt og hyggeligt.

Generalforsamlingen endeligt afholdt 30 maj.
Med 4 måneders forsinkelse blev forsamlingen endelig afholdt. Generalforsamling var præget af
diskussionen om de vanskelige vilkår for undervisning og planlægning under coronaepidemien. Men også
det positive i – ja nærmest imponerende i, at vi i foreningen ikke har tabt medlemmer under corona og
fortsat har 144 dansere på vores liste. Økonomien er fortsat solid med en egenkapital på 41.000 kr og et
mindre underskud for året på 7859 kr. primært foranlediget af vores skifte til nyt, billigere og
velfungerende Klubmodul. Foreningen vurderedes at være både robust og hvilende på et åbent og socialt
attraktivt fundament. Der var rapporter fra udvalg og genvalg til bestyrelsen af kasserer Henning Møller og
formand Trygve Engen, sidstnævnte for kun 1 år. Se mere om generalforsamlingen i referatet på
hjemmesiden.

God sommer – Vi ses i august
Trygve Engen
På bestyrelsens vegne
Tango Aalborg

