
  

 

April, 2016 

 Ingen milonga i JV søndag 3.april. TC arrangerer derimot ettermilonga i Fana Kulturhus – Åpent for alle. 

NYHETSBREV 
Tango Abrazo 
Buenos Bergen - Quo Vadis? 
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Vi prøver både ha et kortsiktig 
fokus og et langsiktig fokus. På 
kort sikt må vi ivareta de planer 
som allerede er lagt og sørge for å 
opprettholde tilbud på verksted 
og kurs samt drifte JV på best 
mulig måte. På lang sikt ønsker vi 
å snu noen steiner både mht 
gjennomføring av milonga, kurs 
og seminarhelger. Hva fungerer 
bra? Hva bør vi vurdere å justere? 
Vi ønsker å få gode ideer og 
innspill  og inviterer dere alle til å 
delta på en spørreundersøkelse. I 
tillegg planlegger vi en egen DJ/ 
Milonga-vert samling og en 
samling for for de som er 
instruktører ved kurs og 
verksteds.  
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Vi opplever også å få direkte 
innspill fra dere. Det setter vi 
stor pris på – fortsett med det. 

Alt dette skal til sammen gi et 
grunnlag til oss for å lage 
helhetlige planer for klubben.  

Dette nyhetsbrevet gir en kort 
oversikt over aktiviteter denne 
våren. Vi trenger både noen som 
kan planlegge og å delta på de 
enkelte arrangementene. Se 
oppsummering på slutten av 
nyhetsbrevet - ta kontakt. Vi 
trenger ditt bidrag! 

Activities spring 2016 

April: 

May: 

June: 

31. March 20-01, Jekteviken: Warm-up 
Milonga for TC Tango Marathon 

4. April: ”Oppfølgingskurs”/Follow 
up Tango course, level II(after 
beginner level I) with Rebecka and 
Bastian 
 
23. April: DUGNAD (voluntary work)
   
  
31.April: Dansens Dag /International 
day of dance : Come and join.  
 
 

6. June Festival Milonga organised by 
Bergen international festival for new 
and experienced dance enthusiasts. 
20.30-23.00. Melonditen/festplassen 

11. June: Summerparty 

6.- 17.june: Daniel & Juampy 

God lesing til alleJ 

Hilsen Kirsten&Co 

20.-22. May: Buenos Bergen Milonga 
Weekend  

Styret i Tango Abrazo-fra venstre: Jonny Kvamme (JV/bygg/anl), Kirsten 
Strømsnes (styreleder), Ina Gabrielle Johansen ( kurs/verksted/seminarer), 
Gisken Holst (kurs/verksted/seminarer), Torunn Fiskerstrand 
(kommunikasjon og media), Cecilie Lysvold (økonomi), Bak: Kim Kvamme 
(DJ/milonga)                                 (Foto: Bastian Hoffmann) 

12.may-2.june: Anibal Montenegro 

May/June : Mazen Kiwan 

Mid May : Gustavo Funes 

In addition the following instructors 
will visit Bergen: : 

Vi er i full gang med å videreføre godt arbeid fra det forrige 
styret. Det er mye å sette seg inn i for oss som er nye. Heldigvis 
får vi god hjelp av eksisterende og tidligere styre-medlemmer.  

6.-12.may: Ney Melo & Marika 
Landry  



 

 

April 2016 

2 

1

Oppfølgingskurset er for deg som har gått 
nybegynnerkurs eller trenger en oppfriskning.  

Kurset går over seks mandager med start 4.April.   
Påmelding i par på e-post til: 
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kurs@bergentango.no merket OPP1, med informasjon 
om navn, e-post adresse og mobilnummer til begge 
parter. Pris 1100 kr per person (550 kr studenter med 
gyldig studiebevis). 

Oppfølgingskurs : Rebecka og Bastian 

Vi vasker, pusser, rydder og fjerner gammelt 
vinterstøv slik at Jekteviken får en fin 
"shining" før våren og sommeren.  Det som 
gjenstår av monteringsarbeid på hylleseksjon 
i kjelleren står også på planen denne dagen. 
Vi holder på til ca 16.00 
 
Pizza serveres ca kl 13.00 

DUGNAD 23. April kl 11.00: 

Dansens dag 30. April 
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Om kort stund vil dere alle få muligheten til å svare 
på en spørreundersøkelse om tango i Bergen. 
Hensikten med dette er å få innspill til styrearbeid 
mht hva som fungerer bra og hva som bør sees 
nærmere på. Vårt overordnede mål er å fremme 
argentinsk tango i Bergen og at Tango Abrazo skal 
være et godt sted å være for tango interesserte.  Vi 
ønsker å legge til rette for et best mulig tilbud for 
deg. Spesielt ønsker vi å evaluere: 
1) Milonga- dansekvelder  
2) Rekruttering (inkludert evnen til å beholde de 
som tar nybegynnerkurs/ oppfølgingskurs) 
3) Kurs og seminarer:   både interne kurs holdt av 
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klubbens medlemmer og seminarhelger hvor vi 
inviterer instruktører i verdensklassen for å booste 
opp ferdigheter og giv.  
 
Hva fungerer bra? Hva bør vi endre på? Og hva skal 
til? Vi vil vite hva du mener og hvilke ideer og 
tanker du har. Håper derfor du setter av noen 
minutter for å svare på disse spørsmålene.  
 
Vil samtidig benytte muligheten til å takke Bastian 
Hoffmann som har utarbeidet spørreundersøkelsen. 

Spørreundersøkelse – Tango i Bergen- Quo Vadis 

1

Dansens dager varer fra 29.April til 1.Mai. Vi har 
også i år meldt vår deltagelse. Programmet foreligger 
ikke ennå, men det innebærer at vi danser ca 3 
danser på ulike steder i byen lørdag 30.April 
(dagtid). Alle er velkommen til å delta, uansett nivå. 
Karen Osen Isdal koordinerer dette.  Ta kontakt om 
du har lyst til å delta. 
http://danseinfo.no/dansens-dager/presse 
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Har du lyst til å lage sommerfest for Buenos Bergen (og 
kanskje fra andre tangobyer)? Har du noen gode ideer på 
hvor, hva og hvordan? Vi trenger en liten sommerfest 
komité som kan planlegge festen . Ta kontakt med KimJ 

Tango Sommerfest 11. Juni 
The heat is on   

Eksterne instruktører som besøker Bergen 

Gi tilbakemelding til: 

• Dugnad – planlegge og/eller delta (hovedkontakt : Jonny Kvamme) 
• Dansens Dag 31.April – Vil du være med å danse? (hovedkontakt:  Karen Osen Isdal) 
• Tango Weekend (hovedkontakt : Dag Stenvoll) 
• FestspillMilonga: Planlegge og/eller delta (hovedkontakt: Kirsten Strømsnes) 
• Arrangere sommerfest (hovedkontakt: Kim Kvamme)  

Vi får besøk av en rekke instruktører denne våren. 
Noen av de vil ha tirsdagsverksted – følg med på 
våre nettsider. Det vil også bli muligheter til å ta 
privattimer. Vi har notert oss følgende eksterne 
instruktører som besøker Bergen: 

6. -12. Mai : Ney Melo og Marika Landry 
Mai   :  Gustavo Funes 
12.Mai-2,Juni : Anibal Montenegro 
Mai-Juni : Mazen Kiwan 
6.-17.Juni  : Daniel og Juampy 

FestspillMilonga, mandag 6.juni 20.30-23.00: 
Festspillene i Bergen har i år på programmet en 
Festspillmilonga i 3 akter. Har har vi 
muligheten til å vise hva argentinsk tango er for 
byens befolkning. FiB legger 120 m2 parkett for 
oss i Melodonten på festplassen (festspill ”telt”).  
Programmet er som følger:   

Akt I : 40 min introduksjonskurs (Xavier&Liga)  
Akt II: Oppvisning av 2-4 Tango Abrazo par       
Akt III: Milonga med DJ Pared de Piedra til kl 23.
  

Link til nettside: 
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1086367 

For at vi virkelig skal kunne vise det beste 
av argentinsk tango håper vi at du har 
anledning til å stille opp. Vi tror også at 
det er stemningen vi lager som er hele 
nøkkelen til suksess og da trenger vi deg. 
Spesielt ønsker vi at både  førere og 
følgere møter opp til introduksjonskurset 
på 40 minutter. Her kan vi få flere kjekke 
folk til klubben vår. 

Konseptet er genialt enkelt: 
Fire lange milonga, ingen registrering,  

fantastisk musikk og masse bra dansing 
Sted: Litteraturhuset 

Velkommen til den 8. Buenos Bergen 
Milongahelg: 


