Nyhedsbrev Aug. 2020
Indledning
Alt er forandret – og så alligevel ikke. Coronakrisen har i den grad forvandlet tangomiljøet fra et bredt
favnende socialt fællesskab med dans på tværs til et forskrækket tosomhedsprojekt, hvor berøringsangsten
og den insisterende renlighed har taget over. I næsten 5 ½ måned har vi alle rent fysisk savnet de mange
skønne omfavnelser, vi oplevede hver uge. Savnet er dybt, når danseglæden, sanselængslen og
fællesskabets basar har været så længe undertrykt. Og vil afblæsningen af regeringens fase 4 få effekt på
os.?
Noget er dog ved det gamle. Atter er der planlagt en ny sæson med faste undervisere. Nyt er , at der må
være max 10 par på hvert hold på Kulturbroen, hvis vi skal holde os indenfor rammerne af coronareglerne.
Nyt er at vi også har hold for a) Folk uden fast dansepartner (mandag) og b) Milongahold for begyndere
(torsdag).

Ny hjemmeside og ny efterårssæson
Som det vil være alle bekendt, har foreningens nye web-redaktion indført en flot ny hjemmeside som er
både bedre, billigere og mere brugervenlig end vores tidligere. Det er alt sammen sket på frivillig basis, og
som formand kan man ikke andet end at sige kæmpe tak til hele web-redaktionen og især Kasserer Henning
Møller og Karin Bloch–Bergsted for at have brugt mange sommerferietimer på at søsætte projektet. Vi
skylder dem alle en kæmpe knuser for, at den er kommet op at stå og blevet så flot, som den er.
Når en så stor omvæltning finder sted, er der naturligvis overgangsvanskeligheder. ☺ Det er der også her. I
har alle modtaget beskeder fra Henning over mails omkring nyindmeldelse i foreningen for blot 1 kr. for at I
kunne blive registreret inden 1. august og melde Jer på hold. Først som medlem kunne man blive tilmeldt
de hold, som nu er slået op. De, som ikke nåede at blive tilmeldt inden 1. august, må i stedet resten af året
betale 100 kr. som så bliver refunderet, hvis man allerede har betalt kontingent i 2020. Det skal vi nok få
løst. Alle må have lidt tålmodighed.
Ellers har vi fået billeder og tekster med portrætter af alle vores undervisere og præsentation af de nye
hold i kvartal 3 og 4 i efterårssæsonen. Det er nyt og spændende. Vi har også udbedt os Jeres stillingtagen
til at benytte billeder af jer, hvis vi tager fotos fra milongaer, drop ins eller workshops, så vi er i
overensstemmelse med databeskyttelses-rettighederne under GDPR. Det er også nyt.
Vi har lykkeligvis beholdt vores gamle web-adresse, www.tangoaalborg.dk, så nogen har måske dårligt
opdaget, at vi har omlagt hele hjemmesiden.

August med workshops, musik og intro
Som beskrevet før i juni- nyhedsbrevet har vi fornøjelsen af at byde Jer alle på 2 workshops
i august måned, hvor diskussionen om fast makker og dans på tværs
lykkeligvis er sat ud af kraft. Lørdag den 15. august stiller Valerie Soulam
fra Tango Bajo i Århus op med sin efterspurgte kvindeteknik i
Godthåbsgade 8A (Loftet) i Nørresundby, og på herresiden får vi for første
gang lov at prøve El Maestro Gunner Svendsens herreteknik på
Kulturbroen. Glæd Jer.

I sommerferien 2020 har vi i bestyrelsen fået et tilbud, vi ikke kunne sige nej til. Den
danskboende Tango-guitarist Alejando Sancho (Ar.) har spurgt Tango Aalborg, om vi
kunne ønske os en lokal guitarkoncert og en DK- premiere på hans nye CD, ”Tangos
II”. Hvis blot vi kunne finde egnede lokaler og en dato til en tango guitarkoncert, så ville
han selv sørge for finansielle midler til dette fra kulturministeriets afsatte pulje med
coronamidler til kulturen.! Det, syntes vi, var for godt at sige nej til ! Samtidig så vi
vores snit til at koble en intro på før arrangementet, ligesom Sancho var med på at
peppe forestillingen op med måske 2 tangounderviseres danseopvisning. Tidspunktet
for koncerten og intro mv. er sat til Lørdag den 29. august, mens lokaliteten meddeles,
så snart Kulturstøtten åbenbares. Følg det på hjemmesiden. Vi har sat introen til kl.
12.00, mens koncerten vil være kl. 13.00.
NB: Husk at fortælle alle nybegyndere, at der bliver mulighed for at deltage i en intro
den pågældende dag!

Walthers 60 års dag.
Lørdag 22. august runder en af foreningens gode tangueros de 60 år. Det gør
han på den mest charmerende måde ved at invitere os alle på rundstykker på
Kulturbroen kl. 9.00-11.00 plus en mindre svingom med fast partner. Senere på
dagen kl. 20.00 inviterer han tillige på en gratis festmilonga i Fjordparken,
Skydebanevej 14. Husk tilmelding til Walther på wrm@ah.dk.

Luksus Sommerfest med ekstra krydderi !!
Vi har længe glædet os til en ordentlig sommerfest. Vores traditionelle sommerfest i juni blev udsat pga
corona. Men nu er der åbnet op for, at vi kan samles igen under skærpede omstændigheder. Således vil vi
kunne mødes under foreningens opsatte coronaregler, hvor vi danser med fast partner, mens vi holder
afstand og ikke danser ind i de øvrige par. Vores klassiske buffét kommer vi til at afblæse. Som et
smittessted er den ikke velegnet til formålet. I stedet skal I alle, som deltager i maden: Husk at medbringe
egen mad og drikkelse, glas, tallerken og bestik.!! På den måde sørger alle for sig selv, og vi kontaminerer
intet fælles udstyr. Husk også at melde Jer til på nettet, så vi kan tælle deltagere og opstille borde korrekt.

Sommerfesten d. 5. september bliver noget helt for sig!
Allerede om eftermiddagen byder vi på noget af en verdenspremiere.! Vi får besøg kl. 13.00 af den argentinske
professionelle danser Hernán Rodriguez, som samme dag
udgiver sin nye bog samtidigt på 3 sprog (spansk, engelsk og
dansk). PÅ spansk hedder den ”Milonguero con criterio
musical”, som på dansk er oversat til ”Milonguero med
musikalsk forståelse”. Bogen er en dybdegående
beskrivelse af, hvordan vi som tangodansere ved at kende
tangomusikken kan opnå at forstå og forbedre vores dans.
Til Bogen er knyttet egen hjemmeside, hvor man kan høre de 109 originale
tangonumre, der henvises til samt se de mange videoklip, hvor Hernán sammen
med sin kone Florencia viser deres talrige dansepointer. I den anledning har Tango
Aalborg valgt at få Hernán/Florencia til at lave deres eftertragtede musikalske
workshop fra kl. 13.00-15.00. Prisen bliver 175 kr. for medl. og 200 kr. for øvrige.
Så sæt god tid af til lørdag den 5. sept.!
Efterfølgende bliver der åbnet for premieresalget af den nye danske tangobog kl.
15.00. Salget ledsages af en kort præsentation af og et interview med forfatteren
omkring baggrunden for bogen, hans musikalske rødder, ambitionerne, og hvorfor
Danmark bliver første udgivelsesland. Interviewet vil blive på engelsk og varer små
25 min. Derefter vil alle kunne få forfatteren i tale omkring ”Milonguero med musikalsk forståelse” - og
måske også få en signeret bog.
Bogen vil blive i salg for resten af dagen/ aftenen og senere via
hjemmesiden. Forfatteren vil stå til rådighed til kl. 16.00, da efterfølgende milongaudvalg skal i gang med at
pynte, og aftenens orkester skal holde lydprøve. Som et flot ekstra plus vil Hernán og Florencia giver et
smukt professionelt tangoshow senere på aftenen. Parret er argentinsk og har deres eget tangoakademi i
Genoa, Italien.
Aftenens store glæde er samtidigt at kunne præsentere Det norsk-argentinske tangoorkester El Muro.
Orkesteret kommer i sin kvartetopstilling med Karl Espegård (violín), Kaspar Uljas fra Estland (bandoneón)
og argentinerne Juan Pablo De Lucca på piano og Benjamin Groisman på kontrabas. Navnet betyder slet og

Lørdag 5. september, 2020
Klitgården, Sofiendalsvej 77,
Aalborg
Start kl. 20.00

ret ”Muren”.
De har spillet adskillige steder bl.a. i
Buenos Aires, Bariloche, Tyskland, Holland, Østrig, Italien mv. De er kendt for deres gode lyd og spændende
arrangementer. Vi har bedt dem om at spille dansabel musik. Det er første gang de er i Nordjylland.

Sommerfestens forløb

Glæd Jer.!

Kl. 13-15.00 Workshop med Hernan + kaffepause midtvejs.
Kl. 15- 16.00 Bog PR med interview.- Bogsalg
Kl. 16.-17.00 El Muro lydprøve
Kl. 16- 18.00 Pyntning med milongagruppen
Kl. 18.00 Dørene åbnes til sommerfesten – Egen mad, drikkelse, glas, tallerkner og bestik
medbringes. Vi respekterer 1 m. afstand
Kl. 18.30 Velkomstskål til alle - og maden starter
Kl. 20.00 Maden slutter - Dansen starter med DJ ca. ½ time. Vi holder coronareglerne.
Kl. 20.30 – 21.15 El Muro take 1 Live musik
Kl. 21.15- 21.30 Pause med DJ – musik
Kl. 21.30 Show med de professionelle Hernan / Florencia Rodriguez, Genoas Tangoakademi.
Kl. 21.45 -22.00 DJ musik
Kl. 22.00 - 22.45 El Muro take 2 Live musik
Kl. 22.45 – 24.00 DJ-musik.

Vi håber fra bestyrelsen, at alle har haft en god ferie. Samtidig siger vi tak til de aktive sjæle, som på eget
initiativ har forsøgt at invitere folk udendørs til tango i Skansen mv. Læs FB.
Til slut siger vi velkommen til en ny efterårssæson 2020 med mange nye initiativer og eventer.
Abrazos grande
Trygve Engen, Bestyrelsen

Velkommen til el Abrazos nye hjemmeside

