
Nyhedsbrev oktober 2020 

Undervisning og nyheder i kvartal 4 
Der er flere undervisningstilbud i Tango Aalborgs efterårssæson kaldet kvartal 4. Tangointeresserede bedes 

tilmelde sig nu og bedes bl.a. lægge mærke til de nye følgende tilbud:  

• Milonga for begyndere med Nathalie & Peter – start 22.10.2020 

• Tango for dig uden dansepartner med Nellie & Peter – start 19.10.2020 

• Tangovals for letøvet med Susanne & Trygve – Start 21.10.2020 

I nyhedsbrevet har vi valgt at lade undervisernes egen formulering kort beskrive indholdet i de nye hold: 

Milonga for begyndere 

Milongaen er kendt som tangoens glade fætter - en sand leg på gulvet med små 

hurtige trin, der efter en masse dejlige, rolige tangoer kan lette ethvert hjerte. 

Desværre holder flere tangodansere sig tilbage, når der bliver spillet milonga-

musik, fordi der sjældent udbydes undervisning i det. 

Det vil vi gerne lave om på, så flere kan glædes over milongaen i lige så høj grad 

som vi gør! Derfor inviterer vi til 6 undervisningsgange med basic milongatrin, som 

man kan øve og sammensætte efter forgodtbefindende, så man er klædt på til at 

begive sig ud i en hjertelettende milonga-tanda! 

I udgangspunktet underviser vi i tæt fatning, da vi mener det er lettere at tolke 

hinandens bevægelser og holde kontakten med sin dansepartner. 

Tangoerfaring er en fordel men ikke et must. Her kan du se en kort appetizer fra 

Natalie & Peter: Peter & Nathalie Milonga La Mulateada    (video) 

Se mere om holdet på https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx 

 

Tango for dig uden dansepartner 

Holdet er for dig, som gerne vil lære at danse Argentinsk Tango, men som ikke 
har en dansepartner. 

Vi øver de grundlæggende teknikker i tangoen, og lærer de første figurer. Dette 
foregår både individuelt og sammen med en anden fra holdet. På holdet danser 

alle både fører og følger, og lærer dermed begge roller at kende. 

Holdet henvender sig både til mænd og til kvinder. Vi forventer dog et overtal af 
kvinder, hvorfor det må forventes, at kvinder også danser med kvinder. 
Se mere om holdet på https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx 

Tangovals  

For dig som kan lidt tango, og som ønsker at gøre valsen til en fast del af dit 

danserepertoire. Vi arbejder med at få takten ind under huden og få valsens runde og 

elegante drej med i variationerne. Samtidig prøver vi at finde roen, kontakten og Jeres 

eget valse-flow. Det skal være helst være sjovt, mens vi gør det, så tag humørhatten på. 

Se mere om holdet på https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx 

 

https://vimeo.com/460470113?ref=em-share
https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx
https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx
https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/TeamOverviewAlt.aspx


Fønix-eventen- Buenos Aires tangoscene på 1 aften - bl.a. på Utzon 15. okt. !! 
Hvis Du har kedet dig og ikke kan danse som tidligere, så er tangobegivenheden FØNIX på storskærm fra 

Buenos Aires et oplagt alternativ. Her præsenteres du via ZOOM for 10 nuværende orkestre / kunstnere fra 

Buenos Aires indenfor 2 ½ time. Du har tangoværter på, som du kender (Luigi/ Stine), og det hele foregår 

på engelsk. Det minder lidt om fortidens rockfestivaler, men her er det Tango-scenen, vi taler og støtter op 

om under corona.  

Prisen er 100 kr. (- eller du må gerne give mere!), som går ubeskåret til de deltagende tangoorkestre. Du får 

adgang til Zoom-eventen via tilmelding. Den kører torsdag d. 15. okt. fra kl. 19.00 til 21.45.   

TILMELD DIG NU! 

Du kan praktisk arrangere dig på 3 måder: 

• Individuelt – Hjemmelytning fra din PC/Ipad mv.  Ingen forstyrrelser. No kontakt med andre.  

• Gruppemæssigt - Du og dine udvalgte gæster fester hjemme hos Jer og lytter / evt. danser sammen 

• UTZON- storskærm - Tango Aalborg har skaffet 50 sæder (max. antal) og den bedste plads til at se 

og opleve FØNIX. Skynd dig. Der er ingen servering på 1. sal, men restauranten på UTZON er åben i 

stueetagen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konceptet med støttekoncert er velkendt og bør kunne vinde genklang ud over tangokredse. 

Med FØNIX kan Du opleve nogle af de mest interessante nye tangogrupper og -solister på den argentinske 

Tango Scene i dag. Skiftevis med musikken vil værtsparret Luigi Coviello og Stine Engen give fortællinger og 

interviewe artisterne om de aktuelle forhold i et Corona-ramt tangomiljø i Buenos Aires. Konceptet er 

udviklet af Tango foreningen i Svendborg (Morten Vadstrøm, Trine Bjørnild) og Stine/ Luigi fra Andariega, 

BsAs. Det bliver en oplevelse…. Tilmeld dig og læs mere via hjemmesiden : 

 https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=25 

Søndagens Corona-practica (tidl. Drop in) midlertidigt udsat 
Vores tidligere drop ins, som under coronatiden er omdøbt til Corona-practica (fordi vi ikke måtte danse på 

tværs) har bestyrelsen midlertidigt valgt at udsætte. Den primære årsag er det stigende coronatal samt nye 

retningslinjer fra de danske sundhedsmyndighederne. Heri hedder det bl.a. ”Det anbefales at alle sociale 

https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=25


arrangementer i forbindelse med fritidstilbud aflyses. ”. Dette har bestyrelsen valgt at håndtere ved at 

skrue ned for vores elskede søndagsevent fra kl. 20-22.00. Det sker ikke uden tårer, fordi der hermed 

lægges op til at al træning og duften af tangosamvær henvises til enten holdundervisning eller 

hjemmetræning. I forvejen har søndagseventen været tiltagende dårligt besøgt. Vi anerkender at 

myndighederne ikke fuldstændigt har forbudt os at benytte lokalerne som i foråret. Skulle corona-tallene 

igen nærme sig noget mere fornuftigt, er vi naturligvis meget villige til at tage beslutningen op på ny. Det 

hører I nærmere om, og vi vil naturligvis melde det ud til alle. Men indtil da… 

Vores tidligere planlagte arrangement med Orquesta Tipica Andariega den 7. nov. i Folkekirkens Hus er i 

øvrigt aflyst da alle orkesterets Europaplaner er forlist. 

Tango Aalborgs 20 års-Jubilæum – Brainstormmøde 22. okt. 
I 2021 fylder Tango Aalborg 20 år. Det agter vi at fejre med manér. Derfor har vi lagt op til at foreningens 

medlemmer kommer med gode ideer til, hvordan dette kan foregå. Karin fra bestyrelsen er derfor 

bagstopper for et brainstormings-møde for alle torsdag den 22. oktober kl. 19.00 som afholdes i 

Fjordparkens festlokale. Ved 10 -års jubilæet i sin tid blev der udviklet en række nye ideer bl.a. en hel 

tango-uge med Streettango, foredrag om tangoens historie, samtale om udvandringen til Argentina, 10 års 

jubilæumspjece, anskaffelse af blue tooth højtaler, festmiddag med gl. tangueros og for første gang 

argentinsk tangomusik i Aalborg (Andariega). Mon ikke der findes mange gode tanker derude igen?       

Mere følger på hjemmesiden snarest. 

Siden sidst (aug.) 
Efter den seneste vellykkede sommerfest med både workshop, bogpremiere på 

”Milonguero med musikalsk forståelse”, fællesspisning, Duoen Romero-

Espegard og tangoshow, ligger Tango Aalborg inde med en række af 

ovennævnte bøger til salg. Prisen for Hernan Rodriguez´ bog, som tog ham 7 år 

at skrive, er 250 kr. Vi håber en række af foreningens medlemmer vil benytte sig 

af chancen. Til bogen er knyttet egen hjemmeside med 109 originale lydfiler og 

14 videoclip (!) af parret Hernan & Flor, som viser de dansemæssige pointer. Så 

elsker man tangomusik…læs mere på egen hjemmeside og bestil et eksemplar. 

Foreningen har indkøbt en flipover til brug for bl.a. undervisning mv. Den er 

stationeret i Lydrummet på Kulturbroen. Den har desuden ”vinger”, som kan slås ud, så man kan se 3 sider. 

Trygve Engen & bestyrelsen 

 


