
Nyhedsbrev 12. marts, 2021 
 

Ingen indendørs dans før efter 5 april, 2021.  

Vi er mange, der længe og langhåret har siddet spændt ved skærmen og ventet på en glad udmelding, hver 

gang Mette Frederiksen dukkede op. For nogle har denne venten givet en følelse af, at man var med i det 

absurde stykke ”Vi venter på Godot” af Samuel Becket.  

Onsdagens folketingsforlig den 24. februar med regeringens støttepartier omkring corona gav imidlertid 

ikke nogen åbning for dans indendørs. Faktum blev, at både forsamlingsloftet på 5 personer blev bibeholdt 

og afstandskravet på 2 m ligeledes. Endelig blev lukningen af de indendørs aktiviteter opretholdt til søndag 

d.  5. april, 2021. Dermed blev alle håb om dans og tango i kvartal 1 manet jorden - desværre.  

Nu hedder håbet alene ”Tango efter påske” – måske….  

 

Foreningens forårsplaner 2021 – Håb for Kvartal 2 ! 

På den anden side er vi også overbevist om, at tingene forbedres, fordi forårets komme reducerer 

virussmitte samtidig med at flere og flere bliver vaccineret. Derfor har vi sammen med underviserne fortsat 

vores forårs-planlægning i kvartal 2 og har en plan klar- såfremt der bliver grønt lys efter påske...! 

Præsentationen og indhold kan i øvrigt ses på hjemmesiden. Der er nyt underviser-par på letøvet 1. 

(Helle/Trygve) 

 

Skulle der - mod forventning - fortsat være nedlukket efter 5. april, vil andre løsninger forsøges udviklet. 

Under alle omstændigheder vil dansere selvfølgelig blive kompenseret og manglende dans refunderet. 

Corona safe 

Vi er naturligvis også parat til at forebygge coronasmitte og køre så vidt muligt Corona safe. Derfor skal der 

lyde en god opfordring til alle dansere – ikke noget krav -  til i kvartal 2 at bakke Sundhedsstyrelsen 

teststrategi op om 1 x ugentlig kviktest (< 72 timer gl.). Det er nemt og det er gratis.  De tidligere corona- 

safe- regler vi har i foreningen gælder - indtil videre -fortsat, bl.a. : 

• Ingen dans på tværs af parrene 

• 2 m´s afstand mellem parrene 



• Ingen fysisk kontakt mellem undervisere og dansere 

• Begrænset antal deltagere svarende til dansegulv 

Flere af Jer har levet og danset under disse foranstaltninger tidligere. Reglerne er tilgængelige på 

hjemmesiden og vil være opdateret til højeste niveau, når vi starter. Underviserne vil guide Jer fint 

igennem. På forhåbentligt snarligt gensyn. 

Generalforsamling udsat 

Bestyrelsen besluttede sit seneste møde at udsætte vores generalforsamling med yderligere 1 måned. 

Årsagen er fortsat corona og vores manglende muligheder for at mødes under et tag. Vi synes – ligesom 

mange andre foreninger- at det er uhensigtsmæssigt alene at skulle mødes virtuelt med alle vores 

dansemedlemmer.  

Den nye dato for vores generalforsamling er derfor Søndag den 25.april kl. 18.00 

20-års jubilæet i Aalborg Tango 

Aalborg Tango kan i 2021 fejre sit 20-årige liv som forening. Et jubilæum, som der er god grund til at være 
stolt af. Men 2021 har på ingen måde udviklet sig i retning af en tid, hvor vi sammen kan fejre jubilæet med 
dans, musik og masser af krammere... Tværtimod! 

Næste skridt 

Vi er optimister om en hals. Vi ser frem til en 
sommer, hvor vi forsigtigt håber på en genåbning af 
foreningens aktiviteter og dermed også af tangoens 
sjæl og varme.  

Vi vil på den kommende generalforsamling i april 
komme med et oplæg til, hvilke rammer vi ser et 
jubilæum formet i over 1 år. Vi vil samtidig komme 
med en opfordring til alle medlemmer, der har lidt 
tid, masser af lyst og ideer - til at melde sig ind i den 
jubilæumsgruppe, der herefter vil løbe med 
staffetten... 

Jubilæums kick-off d. 18. september 

For at starte et sted lægger vi fra bestyrelsens side op til at lave et ”Jubilæums Kick-off” i efteråret. Vi har 
booket lokalerne i Folkekirkens hus d. 18. september, og vi håber på, at der dukker en overraskelse op – en 
af dem vi har ventet på…  

Hvad der således skal ske det følgende år, der altså stikker næsen ind i 2022 – hvordan vi skal fejre 
foreningen og tangoen i Aalborg, er således en fælles sag, som kommer til at bygge på medlemmernes 
iderigdom og lyst til at deltage i løjerne.? Vi glæder os hver især og på bestyrelsens vegne… 

Dansefestival 

1.gang nogensinde -  Street-tango ved Salling ved 10 års-jubilæet 



Til juni 2021 afholder kommunen igen Aalborg IDRÆTSMØDE - og denne gang med en udvidet 

Dansefestival. Tango Aalborg er blevet inviteret, og vi har takket et stort ja.  

Der bliver etableret et dansegulv på Honnørkajen med mulighed for korte præsentationer af vores dans, 

f.eks. til en tanda. Vi er i tæt kontakt med festivalledelsen og har budt ind på flere tidspunkter på gulvet i de 

2 dage festivalen kører, nemlig fredag d. 4. juni og lørdag d. 5. juni. Vi kommer til at have en lille stand i 

nærheden af scenen til at snakke med interesserede, men også til at hænge ud i, når man hviler sig i 

mellem dansene. For vi håber nemlig på, at DU vil være med til at synliggøre, hvor charmerende vores dans 

er. Det kunne være på idrætsmødets dansegulv eller måske til en flashmob i byen, som vi er mange 

tidligere har deltaget i til glæde for bylivet. Det kommer garanteret til at summe ekstra meget i de dage. 

Meget mere info følger, når foråret springer ud. 

 

Trygve Engen & Bestyrelsen 


