
Kjære tangovenner 
Et travelt tangohalvår er i ferd med å gå over i sommer. Tre helgekurs, 
Pablo og Julia i januar med over 70 deltagere, Sebastian i mai med un-
dervisning 5 dager på rad og et stort Summertango- arrangement har 
krevd mye. Men oppmøte og stemningen på kurs og på søndagene har 
gitt energi til innsats. Vi trykker noen av de flotte bilden av Sigrid van 
Tilbeurgh og Murat Erdemsel som Frank Sørensen tok under Summer-
tango. Tango er mye, og noe av det er drømmen om eleganse .  

Takk til alle for innsatsen, og deltakelsen, noen syns, andre bidrar mer 
stille, og mange fortjener takk. Høstens strategi er: Behold de aktive, 
mobiliser tidligere tangodansere, og rekrutter nye, eller som Ole Brum 
sier det, «ja takk begge deler». 

 
De store linjene begynner å falle på plass, selv om detaljer gjenstår. 
Først sommerprogram, og så høstprogram fra søndag 21.august.  

 

Milonga pa  Tilstede mat og mer (tango). 
Tangoklubben har leid «Tilstede mat og mer 
(tango)» for Milonga onsdag 6. Juli, 20. Juli og 3. August.  Mat må bestilles 
før seks, dansen starter syv og vi danser til ni, baren er åpen. Vi er litt spente 
på hvordan dette vil fungere og gleder oss til forsøket. Prisen er satt til kr 100,
- for de som danser. Adressen er Markensgate 29, Det Hvite Hus. 

 
Øvrige onsdager har vi Rosegården fra åtte til ti, men er usikre på om vi benytter dette 
hver gang. Vi vil legge det ut i kalenderen vår og på facebook fra uke til uke. Vi kaller det 
practica, og får tilpasse litt etter fremmøte, men en lett og ledig stil, litt øving, litt dans, 
med innblandet litt swing, og evt. salsa om noen kan like slikt.  

 

Lørdag 30. juli inviterer Anita og Martin til Milonga i glasshuset på Hånes. 

 

Søndagspractica 
Ida Camelia Strandene Siljedal er gjesteinstruktør på practicaen 28. 
august. En for oss ukjent instruktør som vi gleder oss til å bli kjent 
med (norsk). 

 
Adrian Durso er invitert til å ha practica fire søndager i sep-
tember. Det blir (som alltid) mulighet for drop in, men søn-
dagene bygger på hverandre, så utbyttet blir bedre om man 
deltar på alle fire søndager. Prisen er kr 100,- for medlem-
mer inkl. milonga, og kr 150,- for ikke medlemmer (100,- 
+50,- for Milonga), Adrian snakker engelsk – men lett å for-
stå, Tone Strandli blir med som hjelpeinstruktør og snakker 

norsk. 

 
Miriam Hlavatý og Frank Nøyseth er invitert til å lede practicaen 2. oktober, og vi forsøker å få 
til noe også i 19/20. november (norsk). 

Tangoklubben.no 

Facebook:  

Kristiansand Tango 
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Privattimer 
Adrian tilbyr også privattimer i september. Både enkelttimer og pakker på 4 timer.  
De som er interessert bes ta kontakt tidlig, for dette må koordineres med transport 
og leie av lokaler osv. Adrian tar kr 500,- for enkelttimer og kr 1800,- for fire timer. 
Tangoklubben legger på kr 100,- pr. time for administrering og lokalleie (noe man 
slipper om man tar timene i Arendal). 

 

Begynnerkurs 
Helgen 16. til 18. september blir det begynnerkurs med Adrian Durso og Tone Strandli. 
Kurset er ideelt for helt nye og for de som trenger repetisjon. Det er én leksjon fredag, 
dobbelt-leksjon lørdag og søndag. Vi vil ha par, og har satt maksgrensen til 18 par (sist 
hadde vi 23 par og det er for mye på Rosegården). Det er mulig å melde seg på som sing-
el, da setter vi sammen par så langt det går.    (språk engelsk, men Tone Strandli er hjel-
peinstruktør og snakker norsk). 

 

Langkurs for begynnere 
I månedsskifte september/ oktober starter langkurs i tango. Kursholder blir Anita Estensen og Martin 
Schrech, noen av våre interne instruktører (norsk). 

 

Kurshelg 
Sebastian De La Vallina kommer igjen i perioden 10. - 16. oktober. Det blir leksjoner i ukeda-
gene, men hvilke dager er ennå ikke avklart. Helgen 14.-16. oktober blir det kurs på ulike 
nivåer. (spansk m/ tolk til norsk). 

 
Julefesten er planlagt til fredag 16. desember. 

 
Det vil helt sikkert dukke opp flere ønsker og tilbud utover høsten. Bl.a. er det aktuelt å ar-
rangere flere Milongaer, og evt. repetisjonskurs. Vi er også i forhandlinger om å leie Rosegår-
den tirsdager for å ha mer tid til disposisjon. 

 
Det jobbes for å få Julia og Pablo tilbake med kurshelg 20. til 22. januar 2017. 

 
Tangoklubben ønsker å få på plass en oppdatert versjon av tangoklubben.no, vi forsøker også å holde 
oppdatert kalenderen som ligger der. Også på facebook-siden legges større ting ut. Vi oppfordrer også 
alle til å benytte den lukkede gruppen tango sør for smått og stort.  

 

Medlemskap i Tangoklubben 
Vi har ikke hatt mye fokus på dette, men det er for mange på tide å betale medlemskontingenten på kr 
350,- til tangoklubbens konto 3000 30 96269, merk med navn slik at vår kasserer Eivind Bergem beholder 
oversikten. 

 

Bilder fra sist kurs/oppvisning med Sigrid van Tilbeurgh og Murat Erdemsel, foto: Frank Sørensen  
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