
Arrangementer i Tango Abrazos lokaler 
 

Styret, med hjemmel i vedtektene, sørger for at alle interesserte får like muligheter til å bidra til 
utvikling av tangomiljøet. 

Når det gjelder daglig drift av foreningen, står det i vedtektene: «Det skal settes av faste tider til 
milongaer og practicaer mv.» De ukentlige milongaene som går på tirsdager, fredager og søndager, 
omfattes av denne bestemmelsen. Disse milongaene arrangeres av Tango Abrazo, og det er Tango 
Abrazo som annonserer DJ og vert for hver milonga. Tango Abrazo samarbeider med en rekke DJ-er 
og verter i forbindelse med spilling og bevertning på Tango Abrazos milongaer. Til gjengjeld får 
DJ-ene og vertene, som har betalt medlemskap, gratis inngang på Tango Abrazos milongaer den 
måneden de stiller opp. Tango Abrazo henvender seg først til de personene som står oppført på 
listene når det lages nye vert- og DJ-vaktlister for hver periode. Det er milonga-ansvarlige som setter 
opp vaktlistene. Disse to gruppene av bidragsytere fornyes fortløpende, og alle interesserte er mer 
enn velkommen til å ta kontakt med milonga-ansvarlige for nærmere informasjon.  

Det er også bare å ta kontakt med milonga-ansvarlige dersom noen vil bidra med organisering av 
sosial dans utenom de ukentlige Tango Abrazos milongaer, men i vedtektene står det at «Tango 
Abrazos lokaler skal fortrinnsvis forbeholdes klubbens egne arrangement.» Dette innebærer at Tango 
Abrazo skal være synlig som arrangør for arrangementer som foregår i Tango Abrazos lokaler. Hvis 
noen vil dele informasjon om et Tango Abrazo-arrangement hvor hun eller han spiller som DJ eller 
bidrar på annen måte, er det bare fint, men da må Tango Abrazo framstå som arrangør og 
arrangementet spesifiseres: sted, tidspunkt, anledning, DJ, vert osv.  

Videre står det i vedtektene: «Styret kan leie ut lokalene til eksklusiv bruk innenfor bestemmelsene 
av gjeldende leieavtale». Det innebærer at dersom det er noen andre aktører som ikke er 
klubbmedlemmer og/eller vil arrangere et arrangement i sitt eget navn i Tango Abrazos lokaler, må 
det søkes skriftlig om hos styret, og det må inngås en leieavtale. «Når det arrangeres milongaer som 
ikke er i klubbens regi, skal overskuddet gå til foreningen. Nærmere vilkår fastsettes av styret.» 

Tango Abrazo forholder seg til vedtektene når det gjelder daglig drift av foreningen og har utarbeidet 
rutinene i forbindelse med organisering av arrangementer slik at både klubbmedlemmer og de som 
ennå ikke er klubbmedlemmer har mulighet til å bidra til utvikling av tangomiljøet.  
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