aug.-sept. 2021
de bestuurstafel
Voor volgend jaar zijn er weer ideeën
voor de grote STAG-salons op mooie
locaties en het tangofestival! Komt
helemaal goed met de tango.

We zijn weer terug! De tango is
weer terug in ons leven, heerlijk
heerlijk!
We hebben alweer een aantal weken
kunnen dansen en hieronder zien
jullie ook weer de aankondigingen
van lessen en salons. Wat mooi om te
zien dat de dans weer opstaat en we
ons daarin weer kunnen uitleven.
Het bestuur is in een versnelling
hoger gesprongen – wat kunnen we
gaan organiseren?
Salon des Amis loopt goed, gelukkig
vinden niet alleen wij maar ook jullie
het een fijne danslocatie. We worden
wel eens gevraagd of het niet veel te
duur is – de uitstraling is luxe. Ja het
is wel wat prijzig en het bestuur
beraadt zich over een oplossing
hiervoor, daar komen we vast wel uit!
Het DJ-team hebben we ook weer
rond, zie de site om te zien wie
wanneer draait en de aankondigingen
op Facebook natuurlijk.
De groep vrijwilligers mag nog wel
wat groter, dus als je een steentje bij
wilt dragen... Vooral gastvrouwen en
gastheren worden gezocht.
Afgelopen weken is er ook weer leuk
gedanst op het Damsterplein, jullie
hebben vast al wel foto’s ervan gezien
– we zetten er nog meer bij op de site.

We kijken naar mogelijkheden om
Pannonica weer uit te nodigen in
Groningen. Vorig jaar is dat helaas
niet doorgegaan, maar nu proberen
we het weer voor dit najaar en Lucas
Malec en consorten willen graag
komen, om voor ons muziek te
maken en te dansen.
foto: Joshua Keller

Vragen en opmerkingen over
deze nieuwsbrief:
stagbestuur@gmail.com
site: www.tangogroningen.nl
facebook:
www.facebook.com/stag1993
Bank: NL68 ABNA 0849 3982 66
Kvk Groningen 41012779
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Opening van de eerste ‘Salon des Amis’ door Martin Meier

La Escuela
Wat een opluchting om na anderhalf
jaar weer te kunnen beginnen! Laten
we hopen dat we corona er zo goed
als helemaal onder hebben gekregen,
zodat we kunnen blijven dansen.

(In de herfstvakantie is er geen les.)
Zoals altijd zijn er gratis proeflessen,
elke eerste zondag van de maand en
extra proeflessen vanwege de nieuwe
cursussen.

Proeflessen en cursus
Fijn om aan te kondigen dat de
cursussen weer van start gaan vanaf
maandag 13 september in Salon
Jasper. De lessen duren 5 kwartier en
de cursus bestaat uit 12 weken.

Salon Bunde
Vanaf zondag 5 september kunnen
we weer dansen in Bunde! Vanaf
18.00 uur met dj Joop Kok, entree 5,-.
Met koffie en taart en eenvoudige
maaltijden voor weinig geld. De

familie Otten kijkt naar ons uit!
Vooraf aan de salon is er een
workshop van 16.30 tot 18.00 uur,
kosten 15 euro, thema: ‘Keuze
mogelijkheden voor volgers!’
(Zie de site voor aanmelding en
maatregelen.)
Ik heet jullie van harte welkom!
Bettie Bolks
Info: www.laescuela.nl
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Tangoschool Peter & Ina
We hopen dat jullie allemaal hebben
genoten van een heerlijke zomer en
dat jullie staan te popelen om weer
met tango te beginnen. Wij verheugen
ons in ieder geval enorm op het
komende tango-seizoen! Daarom
gaan we weer een aantal mooie
salons, lessen en workshops
organiseren.
• Salon PI “In ’t Holt 1654” Op 29
augustus met DJ Ina, daarna elke 2de
en 4de zondag van de maand met
DJ Joost Brunsting en DJ Joop.
26 september: Workshop en optreden
van Roberto Rizzo en Mira van der
Griendt.
Nieuwe cursus
september t/m december
Er zijn gratis proeflessen op zaterdag
4 en 11 september om 15.00 uur in
(voormalig) Ocho de Mayo (Hoekstraat
42, Groningen). Vanaf maandag 13
september zijn daar ook weer lessen

Argentijnse
Tangoclub
Iván en Petra van de Argentijnse
Tango Club geven hun eerste lessen
op dinsdag 31 augustus op de nieuwe
locatie: De Poort, Friesestraatweg 31
in Groningen.
Van 19.00 - 20.00 uur is er een
proefles. Er is nog plaats voor
instromers in de les van 20.00-21.00
uur.
We zijn heel blij dat we weer mogen
beginnen. Tot dans!
Info: www.argentijnsetangoclub.nl

op alle niveaus. De cursus bestaat uit
12 lesweken. Er is nog plaats in de
lessen, maar sommige groepen raken
al aardig vol.
• Salon/Practica PI Ocho Vanaf 8
september is er elke woensdagavond
weer een Salon/Practica PI in Ocho de
Mayo, van 20.30 tot 23.00 uur. Er is
plaats voor maximaal 30 dansers,
role-balanced.
• Milongaweekend Zuidhorn bij
“In ‘t Holt 1654”.
Vrijdag 29 t/m zondag 31 oktober
2021, thema: “Milonga con traspie”.
Aan dit weekend kun je deel
nemen met en zonder een verblijfs
arrangement.
Voor alle reserveringen voor salons
en deelname aan workshops:
stuur een SMS of Whatsapp naar
0621572606. We hopen jullie snel te
zien, tot tango!
Peter & Ina
Info: www.peterenina.nl

Salon 007
Vanaf 5 september gaat Salon 007
naar de zondag! Op de eerste en
derde zondag van de maand, van
15.00 tot 18.00 uur kan er gedanst
worden in het bekende gebouw,
Helperwestsingel 98 in Groningen.
DJ Rogier begint en wisselt af met
DJ Albert, met veel mooie neo-,
wereld- en tango-klassiekers
(zie Facebook).
Entree 5,-, reserveer via Whatsapp
0644180806 of tangokalender.nl
Er zijn slechts 20 plaatsen, dus
wees er snel bij!

