
Tango Aalborgs Nyhedsbrev dec. 2020 

Bestyrelsens julehilsen og coronanyt 
Det er jul igen. Alle savner hinanden og vores fælles arrangementer, som 

binder foreningen sammen. Vi har stort set gennemført undervisningen i 

kvartal 4 og havde en enkelt lille optur på Utzon med Fønix-arrangementet i 

oktober. Og pokkers-  så nu igen… den 11. dec. røg Aalborg kommune med i 

den sorte gryde med total nedlukning af forenings- og fritidsliv. Så resten af 

decembers undervisning er aflyst indtil 2. jan. 2021. 

Vi er klar over, I alle er kraftigt understimulerede med tango, mens vi nu går 

ind i vores 10. måned med Corona-restriktioner. Senest har vi afskibet vores traditionelle julefest. Måske 

danser I selv derhjemme i stuerne eller finder sammen i små ”bobler”, hvor I minder hinanden om de gode 

trin og variationer.? De hårdest ramte er nok vores tangodansere uden partnere, som har haft vanskeligt 

med finde en fast partner og kun har haft få drop in- arrangementer at benytte sig af. 

Da bestyrelsen sendte nyhedsbrev ud i oktober måned, var vi meget triste. Forsamlingsforbuddet var netop 

ændret fra de 50 personer til de 10 personer, og det fik stor indflydelse på vores nuværende undervisning 

på Kulturbroen, som i forvejen levede med stramme regler. Flere undervisere omlagde deres undervisning, 

så de kun tog 4 par ad gangen og udvidede deres træningstid, så kabalen kunne gå op.  Andre udsatte 

undervisningen i håbet om at regeringen løsnede sit greb en måned senere. Det skete imidlertid ikke. Nogle 

mangler derfor noget holdundervisning og aftaler nærmere om mulige løsninger på dette med deres 

undervisere. 

Alle vores sociale tango arrangementer har samtidig været aflyst. Og hvorfor så det? Læs f.eks. disse regler 

bl.a. fra Aalborg kommune, som vi som bestyrelse har skullet følge. ”Det anbefales fortsat, at alle sociale 

arrangementer i forbindelse med fritidstilbud aflyses. Det gælder f.eks. fester, fællesspisning, klubaftener 

mv. Anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter fritidsaktiviteter, ligesom det også gælder 

for selvstændige sociale arrangementer”.  Vores ”Corona practica” (dvs ”drop in”, som under corona 

ændrede navn, fordi vi ikke måtte danse på tværs), blev efter en stund indstillet efter svære drøftelser i 

bestyrelsen. Det samme med vores milongaer og julefesten. Vi har skullet overholde henstillingerne, 

anerkende at meget få par benyttede søndags-practicaen, samt at bestyrelsens udmeldte coronaregler 

faktisk havde svært ved at blive respekteret.  Samtidig var tangolysten så faldende, at visse dele af 

undervisningen i kvartal 3 og 4 blev aflyst. Man kan derfor med en vis frustration synge med på den nye 

julepoliti-sang : ”Åh, Corona gå din vej.” (vedlagt) 

De nye vacciner er naturligvis gode nyheder for de fleste. Imidlertid har 

Sundhedsstyrelsen bedt alle om ikke at agere og tro, at vores 

forebyggende anstrengelser er ovre, så vi kan løsne grebet. Ifølge Søren 

Brostrøm kommer der endnu til at gå nogen tid, førend vi kan forsamles 

som tidligere, og dét at krammes måske først kan ske henad slutningen 

af 2021…. Det er ret Øv.  



Generalforsamlingen søndag d. 24. jan. 2021  
Tango Aalborgs generalforsamling 2021 bliver ikke virtuel, da bestyrelsen forventer, at vi kan overholde 

coronareglerne, sidde sammen med 1 m. afstand, og hvis vi undlader at synge Trygves julesange…. 

Generalforsamlingen er berammet til søndag den 24. jan. 2021, Kl. 18.00, Kulturbroen, hvor foreningen 

giver lidt at spise. HUSK- HUSK at I skal tilmelde Jer på hjemmesiden og have betalt jeres 

foreningskontingent. !! Mere om det fra bestyrelsen senere. 

Ny undervisningssæson 2021 
Den nye forårssæson 2021 med kvartal 1 og 2 står for døren. Tango 

Aalborg undervisergruppe har allerede holdt møde og besluttet at 

udbyde nye kurser på hjemmesiden. Det er særdeles positivt, at vi 

vedvarende kan udbyde så mange spændende kurser ved hjælp af 

dygtige frivillige undervisere + 1 professionel (Gunner Svendsen). 

Vores styrke som forening ligger unægtelig i bredden og kvaliteten 

af de mange kurser, som på trods af corona kan og bliver 

gennemført.  

Nu er det jo svært at spå om fremtiden. Planlægningen og tilrettelæggelsen af vores kurser er i allerhøjeste 

grad afhængig af de restriktioner, der følger af pandemien. Derfor bør tangodeltagerne i Aalborg være 

opmærksomme på, at fastholdelsen af forsamlingsforbud kan udløse, vi må tage flere lokaliteter i brug for 

at klare nødløsninger. Med andre ord – Vi forventer, at I er flexible og er med på at improvisere, hvis det 

kræves. Læs mere om dette på hjemmesiden først i det nye år. Vi skal i bestyrelsen gøre, hvad vi kan for at 

løse dette bedst muligt. 

Januar 2021 med tangotilbud 
Der er godt nyt for både nye og praktiserende tangodansere i kommende januar måned.  

a) Intro-undervisning søndag 10. jan og 17 jan. kl. 16-17.00 på Kulturbroen 
I forsøget på at varme mulige danseinteresserede op til sæson 2021 arrangerer 

Susanne Skeem og Trygve Engen 2 introer på Kulturbroen.  

Hvis I kender nogle, som har lyst at danse tango, så giv dem fx en julegave med en 

”tangopakke” på 6 omgange tango i kvartal 1. Eller giv dem blot besked om at 

tilmelde sig på hjemmesiden omkring samme. De kan også ringe til en af 

underviserne på mobil 4226 3250 / 2751 8583,- så bliver de taget godt imod. 

 

 

b) Milonga – og valse workshop d. 23-24. januar kl. 13-16.00 på Tornhøjskolen 
Hvis man som begynder eller let øvet har lyst til at prøve kræfter med Milongaen 

og Valsen, så har underviserparret Nathalie Ina Kühn og Peter Meyer lagt 2 kurser 

ind i kalenderen a 3 timer.  

Om lørdagen 23.1.21 er der milonga i den flotte dansesal med spejle på 

Tornhøjskolen i Aalborg Øst fra kl. 13-16.00. Om søndagen 24.1.21 er der 

workshop i tangovals samme tid samme sted. Der tages naturligvis hensyn til 

gældende coronaregler. Husk tilmelding over Tango Aalborgs hjemmeside. 



Nyt fra kassereren 
For at kunne benytte sig af undervisningen i 2021, skal man jf. reglerne være medlem af Tango Aalborg. Det 

koster 200 kr. i 2021 har generalforsamlingen besluttet. 

Det nye system som vi benytter for første gang i år, gør det muligt at trække kontingentet automatisk hos 

jer der har oplyst Dankortinformationer. Før det sker i starten af januar, vil der blive udsendt en kort 

informationsmail omkring det, hvor man også kan sige fra, hvis man ønsker det.   

Vi regner med at det også vil være muligt at benytte Mastercard om få dage. 

På den måde skulle det være sikret, at alle kan deltage som fuldgyldige medlemmer i generalforsamlingen 

den 24. januar, og i undervisningen i første kvartal. 

 

Jubilæumsgruppen 2021 godt i gang 
Med Karin Bloch-Bergstedt som ankerkvinde i gruppen er den første brainstorm over vores 

kommende 20. jubilæumsår sparket i gang. Det skete i Fjordparken d. 22. okt. Der kom 

en masse forslag på bordet og visse træk syntes allerede at udkrystallisere sig:  

A) Grundet corona er det bedste bud at lægge ”forsamlingstunge” events i 

efteråret 2021 

B) Jubilæet må gerne inspireres af sidste jubilæums festuge med flere 

forskellige gode events. 

C) Økonomisk er det en god idé at søge tilskud hos sponsorer, fx kommunen 

eller fonde, i god tid. 

D) Hvis der skal træffes aftaler med orkestre, skal disse forespørges/bestilles ligeledes i god tid. 

Karin indkalder i det nye år til fortsat aktivitet i gruppen, ligesom ideerne bl.a. vil blive omtalt på 

generalforsamlingen.  

Julegaveideer ! 
Et levende tangomiljø tiltrækker nye dansere- men de må gerne hjælpes 

lidt…       I dette jubilæumsår har bestyrelsen besluttet at nye dansere i 

foreningen kan få en ”jule-rabat” på medlemskontingentet (200 kr). De skal 

således kun betale undervisningsprisen på deres begynderhold, dvs 400 kr. 

Det er med andre ord en 33,3 % julegave, hvis de melder sig ind inden 

juleaften den 24. dec. - Eller hvad med at give et vennepar en julegave 

inden 24. dec. på et kvartalskursus på 6 omgange fra febr. 2021 for kun 800 

kr. ! Husk vi kan alle være tangoambassadører, som viser veje til at forelske sig i vores dans. Udbred det 

glade budskab til alle tangointeresserede I kender. 



Tango Aalborg ligger fortsat inde med en række flotte eksemplarer af den 

nyudgivne danske bog: ”Milonguero med musikalsk forståelse”, som blev 

lanceret i september. Bogen koster 250 kr og er en oplagt tango-julegaveidé i 

en coronatid. Her får man 109 originale lydfiler og 14 videoclip med i 

anskaffelsen, da bogen har sin egen hjemmeside. Hernan Rodriguez tog 7 år 

om at skrive den, og den er det hele værd! Gunner Svendsen er allerede 

begyndt at undervise efter nogen af bogens eksempler. Kontakt formanden på 

mob. 27518583 og aftal nærmere. 

På bestyrelsen vegne 

Trygve Engen 


