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Antall
Kjære alle sammen i Tango Abrazo.

Medlemmer:

Det er med stor glede vi presenterer årsrapport for 2017. Nok en gang - For et år! Det har
vært et innholdsrikt med høy aktivitet: Vi har hatt ca 250 på våre egne kurs, gjennomført to
Buenos Bergen Weekend med topp internasjonale instruktører. Bergen Embrace ble
gjennomført for første gang med stor suksess, samt gjennomført to Bergen Milonga
Weekend. Også i 2017 arrangerte vi Festspillmilonga som imponerte mange byens borgere
med tango -formasjonsdans av showgruppen. Tango Abrazo sin feiring av 20 år i Bergen var
stilig og elegant med mange gjester. Vi har også arrangert flere ekstramilonga som for
eksempel Solidaritetsmilonga og julemilonga. Alt dette hadde ikke vært mulig uten det
initiativet som dere medlemmer tar og viser ved å bidra ved gjennomføring av de ulike
arrangementene. Her er det mange som skal takkes. Alle festkommiteer gjennom året som
står på for å planlegge og å gjennomføre flotte fester for oss. Alle DJ’ene for fantastisk
musikk, kveld etter kveld. Vertene som står på for å skape en god stemning og ikke minst alle
instruktører som er så positive, legger ned mye tid og engasjement gjennom Abrazo
Tangoskole. Totalt hadde vi 13 Verter, 16 DJ og 15 kursinstruktører for Tango Abrazo. Vi i
styret er ekstremt stolt over tangoklubben og det miljøet vi har skapt i felleskap i Bergen
gjennom 20 år.

Omsetning kNOK:

I 2016 jobbet styret med å forme Buenos Bergen Tango Weekend (BBTW) samt en filosofi for
Abrazo tangoskole. I 2017 videreforedlet og implementerte klubben konseptet omkring
tangoskolen med innspill fra våre instruktører. BBTW ble gjennomført både på våren og
høsten i 2017. Vi er også stolte over å ha en ny og moderne web side samt to reklamefilmer
som er laget for Tango Abrazo.
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Det økonomiske resultatet for Tango Abrazo viser et positivt driftsresultat på underkant av
NOK 40 000,- og et årsoverskudd på ca NOK 44 000,-. Våre viktigste kilder til fortjeneste er
medlemskontigent, milonga, Bergen Embrace og Abrazo tangoskole.
Fortjeneste
Salgsinntekter

670
Kurs:

Antall på egne kurs:

250

Tonoavgift

Varekostnader

126

Bergen Embrace
Milongaweekend

Arrangement, tango ball inkl 20jub
Milonga inkl vakt
Tango oppvisning

Intro til Tango

Milonga:

Verksted med eksterne instruktører
Verksted+practica

140

Kurs med eksterne instruktører
ABRAZO Tangoskole
Medlemskontigent
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FORTJENESTE, VAREKOSTNADER OG SALGSINNTEKTER

Andre aktiviteter ca:

Figuren viser salgsinntekter vist ved grå stolpe samt varekostnad for samme post med gul stolpe. Differansen som er fortjenesten vises med
blå stolpe.
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Figuren under viser en oversikt over andre drift og lønnskostnader. Den viser at leie av Jekteviken og utgifter til renhold er de to
største postene.
Leie JV
Andel strøm JV

Renhold JV
Vedlikehold JV, dugnad
Innkjøp/investering JV
Styret kursrefusjon

Regnskapsfører honorar
Data/Web kostnader,møtekost, kontorrekv
Salg/reklame kostnader
Representasjon fradragsb

Kontingent
Lønnskostnad, arbg avgift

ANDRE DRIFT OG LØNNSKOSTNADER
Endringer fra sist år er at vi har klart å redusere kostnader til rengjøring (skifte av leverandør) mens utgifter til strøm har gått opp. Vi
har ikke som mål å gå med store overskudd men å gå i balanse/lite overskudd. For å ha en sunn og bærekraftig økonomi er det er
viktig å ikke ha større utgifter enn det klubben klarer å tjene inn. 2017 ble et år hvor vi klarte å balansere dette fint.
For å kunne sikre og tilby et rikt mangfoldig tilbud til våre medlemmer, krever dette inntekter gjennom våre aktiviteter. Vår inntjening
går tilbake til klubbens medlemmer som for eksempel ved å arrangere milongafester (sommerfester og festmilonga) og å skaffe de
beste eksterne instruktører. Våre inntekter på milonga, medlemskap og kurs gir oss et handligsrom til dette .
2018 blir også et spennende år. Vi fortsetter med Buenos Bergen Tango Weekend (den 4. i rekken) som i år blir i juni hvor Sabrina og
Ruben Veliz kommer tilbake til Bergen for tredje gang. Bergen Embrace blir arrangert for 2.gang så vi fortsetter å sette Buenos Bergen
på tango kartet i verden. Vi vil også i 2018 gå inn i et samarbeid med”La Dolce Vita” på utestedet Dwell i Bergen. Her håper vi å
bringe tangoen enda mer ut i Bergen og øke vår synlighet. Vi har også i planene å gjennomføre en tango musikkhelg med Michael
Lavocach. Denne helgen blir fylt med inspirerende kurs om tangomusikk og milonga.
Vi i styret i Tango Abrazo har jobbet målrettet mot de 4 fokusområder som ble etablert for 2017, disse videreføres i stor grad i 2018
med å fortsette å bygge på det som tidligere er gjort:
1.
2.
3.
4.

Nye og varige medlemmer: Rekruttere flere medlemmer til klubben og øke antall som går videre fra nybegynnerkurs
Øke synligheten av Tango Abrazo i Bergen
Ha interessante tilbud for dansere på alle nivå
Videreutvikle Buenos Bergen. Gjennom Buenos Bergen Tango Weekend, Bergen Embrace og Milonga Weekend.

Vi tror med disse fokusområdene vil vi ivareta klubbens og medlemmenes beste på både på kort og lang sikt.
God lesing og godt nytt tango år.
Hilsen styret i Tango Abrazo
(februar 2017-februar 2018)

Ina, Sabrina, Sigrid, Jonny, Dag, Gabriel, Bogdan, Kirsten
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1 HVEM VI ER
Tango Abrazo er en klubb for alle som danser argentinsk tango i Bergen. Vårt formål er å:
•
•
•

Fremme argentinsk tango i Bergen
Være en møteplass og læringsarena for tangointeresserte
Bidra til å ivareta tangodansernes interesser i Bergen

Tango Abrazo ble stiftet i 1997 og er en ikke-profitt organisasjon. Organisasjonen bruker sine midler til
formålet med organisasjon som betyr at inntekter og overskudd blir benyttet på klubbens aktiviteter.
Klubbens inntjening kommer hovedsakelig fra medlemskontingent, inntekt fra milonga samt
nybegynnerkurs/påbygningskurs holdt av klubbens egne instruktører. Overskudd fra virksomheten gjør det
mulig å benytte midler på å engasjere profesjonelle instruktører gjennom seminarhelger i regi av Tango
Abrazo (kursene er subsidiert av Tango Abrazo), arrangere sommer- og julefester og andre festmilonga
gjennom året.
Klubben drives av et styre som velges av Årsmøtet hvert år. Styreleder velges for ett år og styremedlemmer
for to år.
Det ligger masse dugnadsarbeid bak arrangementene våre. Alle som ønsker det kan bli medlem av klubben
mot en medlemsavgift.
Vi leier et eget lokale i Jekteviken 5. Her holder vi kurs, veksted, practica og milonga. Vi leier også andre
lokaler ved behov.
Antall medlemmer igjennom året varierer da alle som går på nybegynnerkurs automatisk får ½ års
medlemskap inklusiv i kursprisen. Per desember 2017 er antall medlemmer 126 personer.
I 2017 besto styret av følgende sammensetning
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2 HVA VI GJØR
Abrazo sine hovedaktiviteter er milongakvelder, kurs, seminarer, deltagelse ved kulturaktiviteter i Bergen
samt andre aktiviteter/arrangement, se for øvrig del 3 Hva vi har fått til i årsrapport.

2.1

Milonga

Tango Abrazo holder ukentlig 3 milongaer: Tirsdag, fredag og søndag. I tillegg arrangerer vi andre milongaer
som for eksempel sommerfest, jule/nyttårsfest, festmilonga i forbindelse med seminarhelger og ekstra
milonga i forbindelse med tango maraton som arrangeres i byen og ved andre besøk.
Milonga blir drevet av en milongavert som sørger for å åpne, ordne med enkel servering, at lokalet er satt i
stand for milonga samt betaling.

2.2

Abrazo tangoskole

Klubben har en egen tangoskole og arrangerer regelmessig kurs, verksted og practica. Hvert semester starter
opp med kurs på alle nivå (nybegynner, videregående og øvet). Dette gjøre at det alltid er et tilbud på
samtlige nivå. Vi holder også ukentlige practica spesielt rettet mot de som ikke har danset så lenge og en
arena som ferske og erfarne dansere møtes. Denne virksomheten har vesentlig betydning for klubbens
inntekter, og danner grunnlaget for klubbens økonomi. Aktiviteten er derfor viktig for å kunne utvikle egne,
lokale instruktører, og bidrar i tillegg til det generelle ferdighetsnivået i klubben.

2.3

Seminarhelger

Tango Abrazo er opptatt av å gi et rikt tilbud til dansere på alle nivå i klubben. Avanserte dansere som har
danset en årrekke trenger også av og til en boost og å fornye seg, samt å jobbe med teknikk. Derfor er det
viktig at klubben kan ha mulighet til å invitere profesjonelle tangoinstruktører på høyt internasjonalt nivå.
Sammensetning av seminarhelger kan treffe både ferske og avanserte dansere.
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BUENOS BERGEN TANGO WEEKEND – PABLO INZA & SOFIA SABORIDO

2.4

Andre aktiviteter

Tango Abrazo skal fremme argentinsk tango i Bergen. I denne sammenhengen er det viktig at vi er synlige på
ulike kulturarenaer. Dette gjør vi gjennom å bidra på Dansens dag, Festspillene i Bergen, Kulturdagene samt
at vi tilbyr oppvisning /show til ulike arrangement.
Klubbens dj-er arrangerer også Milonga Weekend 1-2 ganger i året, som er et åpent arrangement uten
påmelding, med dag og kveldsmilonga gjennom en helg. I 2017 arrangerte klubben Bergens første encuentro
maraton: Bergen Embrace og vil fortsette med suksessen i 2018.

3 HVORDAN VI JOBBER
3.1

Styrets arbeid

Styrets arbeid er å legge til rette for, planlegge, gjennomføre og å følge opp aktiviteter. Styret har faste møter
(1 gang pr mnd) hvor saker diskuteres og besluttes i fellesskap. For feb17-feb18 har vi totalt gjennomført 11
ordinære styremøter. I tillegg har det vært gjennomført gruppemøter med deler av styret for å utarbeide
underlag til styremøter (f.eks forslag til kursplaner). Styret har også vært i kontakt med hverandre ved behov
mellom møter.
All dokumentasjon og møtereferater legges på en disk som deles av alle styremedlemmer. Styret er opptatt
av å lytte til medlemmene, og mange saker har vært diskutert på bakgrunn av innspill fra medlemmer.
I tillegg til å legge til rette for / planlegge kurs, seminarhelger, milonga og andre arrangement, arbeider styret
med markedsføring av alle arrangement samt aktiviteter i forbindelse med drifting av lokalene i Jekteviken.
Styret er organisert med hovedansvar innenfor de ulike områdene, men vi har et felles ansvar for alle
aktiviteter og bistår hverandre i arbeidet og hjelper til der det trengs.

3.2

Ressursgrupper

Aktvitetene i klubben er sterkt avhengig av at klubbens medlemmer bidrar i ulike sammenhenger. Spesielt
gjelder dette for arrangering av milonga med milongaverter og DJ, samt gjennomføring av kurs. Klubben har
derfor hovedressursgrupper for milongavert, DJ og kursinstruktører. I tillegg etableres det ressursgrupper fra
arrangement til arrangement som Bergen Milonga Weekend og Bergen Embrace.
For 2017 bestod hovedressursgruppene av personer som vist i figuren under.
I tillegg nevnes også ressursgruppene for andre større arrangement under ”Hva vi har fått til”
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Milongaverter
•Marith Bjørsvik
•Silje Eide
•Susana Borgen
•Eleni Parcha
•Kari-Britt Hansen
•Jakob Lothe
•Magdalena Gabriella Amar
•Mariela Norheim
•Pushkar Singh
•Brita Skeide
•Frode Voll
•Gabriel Bakke
•Rebecka Stone

DJ for TA
Birger Haugdal
Dag Stenvoll
Gabriel Bakke
•Jonny Kvamme
•Kim Kvamme
•Solveig Hisdal
•Solveig Jansen
•Myriam Coco
•Jack Harald Haugen
•Tue Cao
•Tarjei Målsnes
•Ingeborg Steffensen
•Arvid Storli
•Bogdan Ududec
•Irem Ozturk
Odd Melseth

Kursinstruktører
Karen Isdal
Xavier Bonete
Solveig Jansen
Bogdan Ududec
Nils Jacob Berland
Olga Shangia Williams
Eirik Thorsnes
Liga Liepina
Ingeborg Steffensen
Bastian Hoffmann
Mariela Norheim
Irem Osturk
Gøran Eliassen
Marte Synnevåg

RESSURSGRUPPER 2017 FOR ORDINÆRE MILONGA I JV, DJ OG KURSINSTRUKTØRER I ABRAZO TANGOSKOLE
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4 HVA HAR VI FÅTT TIL I 2017
Tango Abrazo har lagt tilbake et meget aktivt år med mange arrangement og aktiviteter. Ingenting av dette
hadde vært mulig uten utallige dugnadstimer fra medlemmer. Oversikten under viser aktivitetsnivå innen
følgende: Abrazo tangoskole, seminarhelger, milonga og ekstramilonga, Milonga Weekend, Bergen Embrace
og andre aktiviteter og arrangement, Jekteviken bygg og anlegg, kommunikasjon og markedsføring, møter,
styring og planleggingsaktiviteter.

4.1

Abrazo tangoskole

Med bakgrunn i styrets målsettning om å beholde nye dansere, startet styret i 2016 å jobbe med en filosofi
for Abrazo tangoskole. I 2017 videreforedlet og implementerte klubben konseptet omkring tangoskolen med
innspill fra våre instruktører.
Vi har vært opptatt av å skape et konsept som gir den enkelte mulighet til å fortsette sin tangoreise etter
nybegynnerkurs. Dette betyr å ta vare på den enkelte med kontinuitet og å gi grunnleggende kunnskaper i
følgende fem dimensjoner:
1.
2.
3.
4.
5.

Egen teknikk
Kontakt med partner
Repertoar
Musikalitet
Sosial tango (samspill med andre dansere)

Alle disse fem hovedområder blir dekket på våre kurs. Vektleggingen avhenger på hvilket nivå og kurs en er
på og er med på å skape en komplett danser for sosial dans. Totalt har Abrazo Tangoskole kurs på 3 nivåer i
tillegg til ”intro til tango” som er et 2 timers introduksjonskurs og practica for ferske dansere samt av og til
temakurs. Se figur.

Struktur:
Hensikten med den nye modellen var blant annet å sørge for at det finnes tilfredsstillende tilbud for å kunne
fortsette uten at det går for lang tid mellom kursene man kan starte på.
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Det er nå en klar struktur ved at man kan følge kurs fra Nybegynner via Videregående nivå (tidligere kalt
oppfølging) og deretter til Semesterkurs på øvet nivå. Dette betyr at i løpet av et semester er det 16 uker

med kontinuerlig kurstilbud. Semesterkurset som er tiltenkt dansere som kommer fra videregående nivå er
også totalt på 16 uker. Opplegget gir et oversiktlig tilbud og dessuten “utdannelsesløp” over to semestre som
sikrer at elever kommer igjennom det de trenger for å oppøve nok trygghet og ferdigheter til å føle seg
komfortable med å gå på milonga.
Vi har vektlagt at det skal være et solid tilbud for dansere, og at de skal kunne begynne på det nivået de føler
seg mest hjemme på til en hver tid. Det er derfor laget en generell beskrivelse av læringsmål for de enkelte
trinn. Modellen med kontinuitet som siktemål har vært effektiv og gitt fulle klasser.
Klasser:
En viktig endring som ble gjort høsten 2017 var at klassene på ukeskurs gikk fra 2 timer til 1,5 timer per gang.
Dette ble gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra elever og instruktører som mente det var mye med 2
timer og at læringsutbyttet ikke ble så godt som forventet. Man ønsket å beholde det totale timeantallet på
12 timer, men ukeskursene ble forlenget og har dermed økt fra 6 til 8 ganger. Denne endringen er blitt godt
mottatt.
Når det gjelder helgekursene har vi likevel beholdt 2 timer om gangen da disse kursene er mer intensive og
det absolutt passer bedre for noen å jobbe slik.
Tilbud for erfarne dansere
Det har lenge vært etterspurt mer kontinuitet for erfarne dansere på kurssiden. Vi så på hvordan vi bedre
kunne skape kontinuitet gjennom å tilrettelegge for repetisjon og teknikktrening samt å motivere til
egentrening mellom seminarhelgene.
Ettersom TA og Bergen er så heldig og ha instruktører som besitter stor kompetanse og som derfor kan
undervise andre erfarne dansere i klubben, ble et nytt kurs som retter seg mot erfarne dansere lansert i
desember 2017. Interessen for dette tilbudet var overveldende og kurset ble raskt fulltegnet. Buenos Bergen
Boot Camp hadde oppstart primo januar 2018.
Instruktører og pedagogikk
Abrazo tangoskole har mange gode instruktører å være stolte av. Det er disse instruktørene som gjør det
mulig å drive en tangoskole med et bredt tilbud. Et naturlig steg videre for Abrazo tangoskole vil være at
instruktørene sammen med kursansvarlige arbeider sammen for å lage et slags pensum på de enkelte trinn
hvor man samtidig tar høyde for kunstnerisk frihet og ulike pedagogiske tilnærminger. Det er også et viktig
mål og middel for skolen at instruktører samarbeider seg imellom og deler innsikt og erfaringer med
hverandre for nettopp å sikre kontinuiteten og bedre læringen ytterligere for Abrazo tangoskole sine elever.
Tabellen under viser en oversikt over kursene med antall kursdeltagere og kursinstruktører for hele året
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TIDSROM

Kurs

Status

Antall

Januar- mars
Januar-Mars
Januar -Februar
Mars-April
Mars
Mars-April
April-Mai
Mai

Nybegynner 1
Oppfølgingskurs 1
Nybegynner 2 (helg)
Nybegynner 3
Nybegynner 4 (helg)
Oppfølgingskurs 2
Nybegynner 5
Fordypningskurs

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Avlyst
Avlyst
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

18
14
16

Juni
August-oktober
August-oktober

Nybegynner (helg)
Nybegynner
Videregående

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

18
12
10

August-oktober

Øvet

Gjennomført

20

Oktober-Desember

Nybegynner

Avlyst

Oktober-Desember

Videregående

Gjennomført

20

Oktober-Desember

Øvet

Gjennomført

18

September-Oktober

Nybegynner(Helg)

Gjennomført

10

November-Desember

Nybegynner (Helg)

Gjennomført

14

September- Oktober

Temakurs

Avlyst

Oktober-November

Temakurs

Gjennomført
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Januar
Mai
August
September

Introkurs
Introkurs
Introkurs
Introkurs

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

Oktober

Introkurs

Gjennomført

Ikke tilgjengelig

November

Introkurs

Gjennomført

Ikke tilgjengelig

4.2

20
10
16

Verksted

Verksted som er gjennomført med eksterne kursholdere har hatt høy deltagelse. For året 2017 har følgende
eksterne instruktører holdt verksted:
18.02 Temaverksted med Gustavo
09.05 Maricel Giacomini
06.06 Ruben og Sabrina Veliz
20.08 Michai Wojcik
12.09 Mariana Ancarola & Damian DÁrienzo
24.10 Anibal Montenegro
31.10 Arthur Bazso
10.11 Lars Thomasen – Gyrokinesiskurs
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4.3

Practica for ferske dansere

Practica for ferske dansere ble startet som et prøveprosjekt men viste seg å bli veldig populært. Her kommer
ferske dansere for å øve. Tilstede er det også erfarne dansere som kan bistå og veilede underveis. I 2018 har
Tango Abrazo avholdt ukentlige (hver tirsdag) practica for ferske dansere.

4.4

Seminarhelger/workshops

I løpet av styrets virksomhetsår har det vært gjennomført fem seminarhelger med profesjonelle instruktører i
regi av Tango Abrazo. To av disse seminarhelgene arrangerte vi Buenos Bergen Tango Weekend med milonga
4 dager på rad, og med festmilonga lørdag kveld avholdt eksternt med show.
TIDSROM

HVEM

05.-06. Mai
12. -14. Mai
09.-11. Juni
27. Juni
13. – 15. Oktober

Helgeseminar Kvinneteknikk – Maricel Giacomini
Workshop – Maricel Giacomini
Buenos Bergen Tango Weekend – Ruben og Sabrina Veliz
Workshop Daniela Borgalli
Buenos Bergen Tango Weekend – Pablo Inza & Sofia Saborido

4.5

Milonga

TA har gjennomført tre milonga ukentlig i perioden, unntatt i sommermånedene 1.juli-15.august der det har
vært to ukentlige milonga. I tillegg er det blitt gjennomført en rekke andre ekstramilonga i året som har gått:
Oversikt over ekstramilonga
5. april

Pre Milonga for TC tango marathon 2017

9. juni

Fredagsmilonga på Hotel Terminus

29. juni

Fire –up milonga for Bergen Embrace - Jekteviken

3. juli

After party Bergen Embrace - Jekteviken

14. oktober

Festmilonga – Døves Hus

1. desember

Juletangoball – Døves Hus

16. desember

Solidaritetstango – Redd Barnas aksjon i Syria - Jekteviken
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4.6

4.6.1

Andre aktiviteter og arrangement

DUGNAD I JEKTEVIKEN

Tradisjonen tro, når det stunder mot vår og lysere tider er det tid for dugnad i Jekteviken. Så også for året
2017. Dugnaded ble avholdt lørdag 22. april med godt oppmøte av ca 10 energiske og effektive deltagere
som bidro til at arbeidet virkelig gikk unna. Vi hadde på forhånd laget en arbeidsliste på over 40 små og store
dugnadsoppgaver. Både dansesal, kjøkken, trappegang og kjeller ink. toaletter fikk seg en skikkelig runde
med klut og såpevann, både høyt og lavt. Utpå ettermiddagen hadde vi selvsagt pizza fra Peppes´s og to
flasker vin til de to som ble heldige og hadde trukket vinnerloddene. Takk til dugnadsgjengen: Kim, Rune,
Irem, Gøran, Georg, Tarjei, Myriam, Tove, Ingebjørg og Jonny.

4.6.2

DANSENS DAG

Dansens dag ble holdt 29. april, og klubben hadde danseoppvisning på biblioteket og på Festplassen. Karen
Osen Isdal koordinerte på vegne av Tango Abrazo og dansere var Pål og Marte, Xavier og Liga, Gabriel og
Mariela og Christine og Dag.

4.6.3

BERGEN MILONGA WEEKEND NO 9 OG 10:

Bergen Milonga Weekend 9: Cuba Norge. Verter og DJ:
Anne Lise, Atle, Bogdan, Cecilie, Claudia, Dag, Eirik,
Gabriel, Jonny, Myriam, Solveig H, Solveig J, Svanhild og
Xavier.
Bergen Milonga Weekend 10: 29. september – 1.
oktober, Cuba Norge, god stemning og tangomusikk i 25
timer! I snitt 40-50 dansere innom hver milonga. Det var
god balanse mellom førere og følgere til tross for ingen
registrering på forhånd. Arrangementet gikk med et lite
underskudd på 3000,-. Verter: Anne Lise, Atle, Bogdan,
Claudia, Dag, Jonny, Myriam, Solveig H, Solveig J og
Svanhild. Koordinator var Myriam Coco.

4.6.4

BERGEN MILONGA WEEKEND NO 9 OG
ARRANGEMENTETS SJEF MYRIAM COCO

FESTSPILLMILONGA

Samarbeid med Festspillene i Bergen arrangerte Tango Abrazo også i 2017 Festspillmilonga. 31. mai i Logen.
Her var det omkring 200 besøkende som fikk oppleve argentinsk tango gjennom:
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•
•

Levende musikk av profesjonelle musikere: Jostein Stalheim, Glen sørsgård og Kai Hansen
Oppvisning i argentinsk tango av og med Abrazo showteam med koreografi av Maricel Giacomini

•

Introduksjonskurs i dans og musikalitet av Karen og Xavier

•

Milonga med DJ Atle

Jonny og Kirsten var hoved prosjektteam fra Tango Abrazo og jobbet tett med Festspillene under planlegging
og gjennomføring av arrangementet.

4.6.5

KULTURNATTEN

Tango Abrazo bidro til Bergens by kulturnatt den 8. september. Klubben hadde oppvisning på
Torgalmenningen og i Tårnsalen på Lysverket. Deretter hadde vi milonga på samme sted. Mariela var
koordinator for kulturnatten som ordnet med både dansere for oppvisning og gjennomføring av milonga.

4.6.6

TANGO ABRAZO 20 ÅR

Tango Abrazo ble etablert ca mellom 1996 og 1998. Hva er da mer naturlig enn å feire klubbens 20-års
jubileum i 2017? 10. juni i Terminus Hall ble en skikkelig festkveld, med levende musikk av Orquestra del
Centario og et forrykende show av Ruben og Sabrina Veliz. Kveldens DJ var Birger Haugdal. Sjekk ut bildene
av alle de flotte feststemte menneskene bakerst i årsrapporten fra denne festen. Gisken, Frode, Birger og
Christine stod for planlegging og gjennomføring av denne fantastiske festen.

Ruben og Sabrina Veliz under et forrykende show og Orquestra del Centario. 20-års jubileum arrangert 2017, Terminus

4.6.7

BERGEN EMBRACE

Tango Abrazo arrangerte i 2017 for første gang Bergen Embrace 29. juni – 3. juli. Dette er et rollebalansert
encuentro for de mest erfarne danserne, og utfyller TAs andre arrangementer (milongahelg, Buenos Bergen
weekends) og de to maratonene utenfor TA-regi. Det var 140 dansere registrert, i tillegg til drøyt 20 dj-er og
arrangører. Omtrent 25% var fra Bergen, 15% fra resten av Norge og 60% fra utlandet. De seks
hovedmilongaene som krevde registrering fant sted på Hotel Terminus, mens tre før- og ettermilongaer ble
arrangert i Jekteviken og en ”mountainlonga” på toppen av Ulriken. Disse fire var åpne for alle.
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Bergen Embrace var dugnadsbasert og mange klubbmedlemmer stilte opp på, som arrangører, milongaverter
eller husverter for DJ-er eller tilreisende dansere. Det var også fire lokale DJ-er blant de ti som spilte.
Arrangementskomité: Dag (leder), Christine, Bogdan, Ina, Solveig H og Jonny. Milongaverter: Marte, Pål,
Ingeborg, Tarjei, Rianne, Susana, Mariya og Pushkar. DJ-er: Solveig J, Solveig H, Birger og Gabriel.
Arrangementet gikk som planlagt og tilbakemeldingene tyder på at de fleste var veldig fornøyde. Det er helt
klart lagt et godt grunnlag for å arrangere Bergen Embrace flere ganger. Økonomisk endte vi med et
overskudd på 25 192 kroner, eller 16% av inntektene. Målet var (og bør være) å gå litt i overskudd for å bidra
til TA-klubbkassen, men ikke så mye at arrangementet fremstår som kommersielt. Det viktigste er å gi
danserne en særdeles god opplevelse, og de tilreisende et godt inntrykk av tango-Bergen. Arrangementet er
også (som maratonene) en anledning til å vise fram det fantastiske DJ-miljøet vårt.

4.6.8

SHOWGRUPPE

Showgruppen i Tango Abrazo ble ledet av Karen Osen Isdal fram til sommeren 2017. Deretter tok Liga Liepina
og Kirsten Strømsnes over denne koordineringen. I 2017 har gruppen hatt følgende oppdrag:
•
•
•

Oppvisning i forbindelse med Festspill milonga 8. juni:
o Ina og Bastian, Karen og Xavier, Mariela og Gabriel, Solveig og Bogdan, Brita og Jacob
Oppvisning på Dansens dag og kulturnatten (se over)
9. november: Showgruppe – oppvisning i forbindelse med julebord for UiB Administrasjonen.
o Bogdan og Solveig, Liga og Xavier, Kirsten og Bastian.

GENERALPRØVE FØR FESTSPILLMILONGA OG XAVIER OG KAREN HOLDER KURS

4.7

Jekteviken – Bygg og anlegg

Det har vært et aktivt år i Jekteviken, med en del endringer som vi har måttet innføre. Hovedpunktene er
disse:
Flyttet garderoben fra gangen til kjelleren
Fått laget og hengt opp Branninstruks for Tango Abrazo
Kjøpt inn og installert Brannslukningsapparater (3x)
Kjøpt inn og hengt opp Branntepper (2x)
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•
•
•
•

•
•
•

Skiftet rengjøringsfirma, fra CityMaid til 2Clean
Kjøpt inn og installert nye ringeklokker (2x)
Innført en “stand by” brannvakt i 1. etasje på tirsdagsmilonga. På Søndags- og Fredagsmilonga er
det verten som bærer dette ansvaret, ideelt sett sammen med kveldens Dj.

Bergen Kommune fortsatt med sitt vedlikeholdsprogram, og mellom annet har de:
• Skiftet vindu på kjøkkenet vårt
• Skiftet vinduer i trappegang / gang
• Pusset opp fasaden mot parkeringsplassen
Og Dyrebeskyttelsen har vi fått enda tettere inn på livet ved at de “next door” til oss har:
•

Åpnet og utvidet Veterinærtjenesten for skrøpelige katter, dagtid + 1 kveld i uken

På grunn av pålegg fra Bergen Kommune i forbindelse med skjerpet håndhevelse av brannforskrifter kunne vi
ikke lenger ha garderoben vår oppe i gangen. Den ble da flyttet til kjelleren. Etter en innkjøringsperiode
forrige sommer med “guide” i inngangspartiet har dette etter hvert fungert tilfredsstillende.
Vi har fått laget oppslag for Branninstruks. Det henger én instruks i dansesalen, og én i garderobeområdet i
kjelleren.
Vi har gått til innkjøp av 3 stk. brannslukningsapparater, til dansesalen, kjøkkenet og kjelleren. Det henger
branntepper i dansesalen og på kjøkkenet.
Vårt forrige rengjøringsfirma (Citymaid) falt oss noe for dyrt. Vi søkte derfor etter et rimeligere alternativ. Da
endte vi opp med 2Clean As. Siden sommeren 2017 har de gjort renhold for oss for oss hver tirsdag.

4.8

Kommunikasjon og markedsføring

Klubben har i 2017 hatt en mer omfattende aktivitet enn noensinne, og det har vært jobbet mye med å få ut
informasjon både til medlemmene og til potensielle nye dansere. Klubben har, med god hjelp av en av våre
mer teknisk begavede medlemmer (Tarjei), fått nye nettsider på bergentango.no. Sidene er organisert under
fem hovedfaner, samt en aktivitetskalender.

Kalenderen er ny og mye mer funksjonell enn den gamle, både for webansvarlig og brukere. Her kan
klubbens medlemmer og andre se hva som til enhvert tid foregår i regi av Tango Abrazo, både i Jekteviken og
i forbindelse med eksterne arrangementer. Nettsidene inneholder også informasjon om klubben (hvor vi
holder til, hvordan du kan bli medlem, vedtekter og kontaktinformasjon), på norsk og på engelsk.
I tillegg til websidene brukes Facebook mye til å annonsere aktiviteter. Der finnes det egne grupper for å få
informasjon om Jekteviken (kun for medlemmer) og for å finne kurspartner (åpen for alle). Det ble som i
tidligere år trykket opp og hengt opp plakater rundt omkring i byen, samt delt ut flyers om kurs når vi har
oppvisning eller danser på Festspillene, kulturnatt e.l.
På slutten av året ble det laget to videosnutter som skal brukes til å vise fram Tango Abrazo og til å rekruttere
til nybegynnerkurs. Stor takk til regissør og produsent Marcus Strømsnes! (bilde, hvis plass:)
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4.9

4.9.1

Planlegging og møter

STYREMØTER OG GRUPPEMØTER

Styret i Tango Abrazo har gjennomført 11 styremøter fra februar 2017 til februar 2018. I tillegg har følgende
møter og aktiviteter vært gjennomført som innspill til styrets arbeid:
-

4.9.2
-

Instruktørsamling
Kurs for egne instruktører
Gruppemøter for etablering av ny web, reklamefilm, kurs og bruk av Jekteviken
Evalueringsmøter etter Buenos Bergen Tango Weekend

ANDRE LEVERANSER :
Videre forbedringer med å samlet alle praksiser i et digitalt dokument -påstartet
Videreføring av standard fakturamal fra Tango Abrazo (feks ved honorar i forbindelse med show og
andre engasjement)
Forbedring av mal for standard kontrakt med eksterne kursholdere
Årsrapport 2017
Budsjettforslag for 2018
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TANGO ABRAZO SHOWGRUPPE UNDER KULTURDAGENE I TÅRNSALEN 2017
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5 REGNSKAP
Regnskapsfører for Tango Abrazo er Olga Hatlem. Årsregnskap og balanse ligger vedlagt.
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6 REVISORS BERETNING
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