Viborg

Grundkursus i Norsk Tango Forår 2019
Uge
7
9
12
15

Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

Dato
Tidspunkt
den 15.02.2019 19:00 – 22:00
den 01.03.2019 19:00 – 22:00
den 22.03.2019 19:00 – 22:00
den 12.04.2019 19:00 – 22:00

Aktivitet
Norsk Tango
Norsk Tango
Norsk Tango
Norsk Tango

Danse
Niveau
Alle
Alle
Alle
Alle

Instruktør
Tove og Mads C. Pedersen (Herning)
Lene og Bjarne Larsen (Lauerbjerg)
Lene og Bjarne Larsen (Lauerbjerg)
Lene og Bjarne Larsen (Lauerbjerg)

Grundkurset er for dig som gerne vil lære at danse Norsk tango. Der kræves ingen
forhåndskendskab, som vi kender det fra swing. Derfor kan alle som ønsker at lære dansen
deltage.
Efter endt grundkursus giver det deltagerne mulighed for at deltage i Tango undervisning på
fortsætter niveau.
Kurset afholdes over 4 fredag aftener fra kl. 19:00 – 22:00 i Trepashallen, Vævervej 8b 8800
Viborg.
Tilmelding inden kursus start er nødvendig og gerne parvis, da vi bestræber os på, at få holdet
til at gå op ligeligt (m/k).
Tilmelding/fordeling er efter først til mølle princip.
Kom og Dans Tango er en variant af Tango, der anvendes i Kom og Dans sammenhæng. Det er
en lettilgængelig pardans, der har sine rødder i de folkelige former af tangodans.
Tango som begreb dækker dels over en særlig musikgenre, men også over flere forskellige
danseformer.
For godt 20 år siden udviklede Johan og Sidsel Fasting, en tangoform der blev betegnet norsk
folkeformstango eller blot Norsk Tango.
Kom og Dans Tango er en lettilgængelig, behagelig, glad og rolig dans, der ikke kun kan danses til
tangomusik, men til næsten al slags populærmusik. Det er en tangoform, der er anvendelig som
selskabsdans, men den giver også danserne mulighed for videreudvikling, således at teknik, dans
og musik kommer til at gå op i en højere enhed.
Hvis du også danser Swing, Rock’n Roll, Jump Boogie eller andre stilarter vil du helt sikkert
opleve at dine færdigheder i disse danse bliver bedre, hvis at du lærer Tango!
Vel mødt
Bestyrelsen

