okt.-nov. 2021
de bestuurstafel
Het is zo fijn weer bezig te kunnen zijn met de tango, met
de dans en met de organisatie van mooie tango-bijeen
komsten! Verderop hebben we verderop een agendaatje
geplaatst met nu geplande salons, er komt ongetwijfeld
meer bij.
Eind deze maand hebben we Ton van der Hulst alias
DJ Tonada bereid gevonden gast-dj te zijn, volgende
maand komt Pannonica, in december twee salons tijdens
de feestdagen en dan is het jaar alweer om!
Per 1 januari a.s. gaat de toegangsprijs van Salon des Amis
omhoog, naar 6 euro per donateur. Zij die geen donateur

Pannonica!
Op 6 november 2021 komt het
Pannonica Quartet naar
Groningen.
Dit tango-saxofoon-kwartet geeft een
eigen invulling met uniek geluid aan
de Gouden Era van de tangomuziek.
Hun Air-for-tango tour door Neder
land, die vorig jaar is gestart, kende
corona-obstakels en is hier en daar
opgehouden, maar nu weer terug!
STAG is er zeer gelukkig mee dat zij
voor ons hun muziek willen maken.
Op 6 november in het Van Swinderen
Huys in Groningen zullen zij voor ons
spelen, aangevuld met een prachtig

zijn (duurt vast niet lang meer!) betalen dan 7,50. Na vier
maanden in het Odd Fellow Huis zijn de reacties dermate
positief, dat we onze nieuwe thuishaven graag willen
bestendigen.
Ook gaat het (minimale) donatiebedrag naar 25 euro per
jaar. Meer mag natuurlijk altijd! Als donateur krijg je begin
volgend jaar een verzoek voor je bijdrage.
We hopen dat de dansers die onze gast zijn, een steentje
willen bijdragen aan het verder uitdragen en beleven van
de tango in Groningen, en zo kunnen we weer gezellige
milonga’s op mooie locaties met fijne dj’s en artiesten
organiseren!

dansoptreden van Ezequiel Paludi en
Geraline Rojas! Aansluitend kan er
volop gedanst worden.
Kaarten zijn 15 euro per persoon en
uitsluitend te boeken via
www.eventbrite.nl/e/tickets-air-fortango-195305553167
zie ook www.tangokalender.nl
Er is een beperkt aantal kaarten
verkrijgbaar.
Toegangsbeleid: met coronatoegangs
bewijs (QR-code of papier).

Programma
Inloop vanaf 19.45 uur
Aanvang 20.00 uur
Optreden kwartet tot ca 20.45 uur,
aansluitend dansoptreden
21.00 uur: milonga met DJ Joop
22.00 uur: extra optreden kwartet
22.30 uur: vervolg milonga
Einde: 00.00 uur

Locatie
Van Swinderen Huys
Oude Boteringestraat 19
9712 GC Groningen

Vragen en opmerkingen over
deze nieuwsbrief:
stagbestuur@gmail.com
site: www.tangogroningen.nl
facebook:
www.facebook.com/stag1993
Bank: NL 47 TRIO 0320 2629 28
Kvk Groningen 41012779
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Tango Touch: een boek over het mysterie
van de liefde door Donna Huizenga
Wat is liefde en wat is verlangen? In de tangomuziek
wordt zowel het hartstochtelijk verlangen bezongen als
een beroep gedaan op de éénwording van denken en
voelen; voelen in de danser zelf. Na vijf jaar tangodansen
ben ik nog een beginner. Toch geeft de danshouding van
man en vrouw in de Argentijnse tango mij handvatten om
de wisselwerking tussen de twee oerkrachten en het
mysterie van de liefde te verwoorden. De Argentijnse
tango is voor mij een metafoor geworden voor de
universele levensdans van verzet en overgave van ieder
mens aan de liefde in zichzelf. De kosmische principes die
de Argentijnse tango kenmerken, zijn bij geen enkele
andere dans aanwezig. In dit boek deel ik graag deze
kosmische principes zodat het mysterie van éénwording
zich ook buiten de tango kan ontvouwen in en tussen
mensen. Dit maakt het boek geschikt voor iedereen die
geïnteresseerd is in de innerlijke ontwikkeling van
bewustzijn en voelen; liefde.
De vijf werelden, gedichten en praktische overzichten
dragen eraan bij, net zoals bij sprookjes, dat de eigen
waarheid van de lezer intact blijft. Het boek hoopt dat de
bewustwordingsprocessen en de éénwording van denken
en voelen; voelen in het ‘zijn’, het mysterie van liefde, zo
zijn beschreven dat de lezer zich hierin kan spiegelen.
Mijn boek ligt ter inzage in Salon des Amis, met mijn
contact gegevens.

Donna Huizenga is kunstenares en creatief therapeut.
Ze schrijft als communicatietrainer creatieve bewust
zijnsprogramma’s voor bedrijven gebaseerd op de
kosmische principes van éénwording. De oorspronke
lijkheid van mensen staat centraal waardoor teams
zich vanuit openheid en echtheid met elkaar ver
binden. Na 25 jaar empirisch onderzoek blijkt dat
wezenlijk herstel plaats vindt van ziekte en trauma
wanneer eerst het voelen – de beeldende hersenhelft
- wordt aangesproken en achteraf het denken wordt
ingezet – de rationele hersenhelft. Dit geldt voor de
ontwikkeling van bewustzijn en voelen; liefde van
de mensheid over de hele wereld ongeacht het IQ en
de cultuur. Het is een wonder om te zien hoe denken
en voelen één worden als het oorspronkelijke deel in
de mens, voorbij de overlevingsdrang, wordt aange
sproken.
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Tangoschool Peter & Ina
Tangoschool Peter en Ina
De komende periode organiseren we 2 workshopweekenden:
Ten eerste Van 29 t/m 31 oktober het Milongaweekend in
Zuidhorn bij In ’t Holt. Thema: ‘Milonga con traspie’. Er
zijn nog een paar plaatsen, neem contact met ons op als je
erbij wilt zijn. De workshops worden gehouden in de
prachtige theaterzaal op de eerste verdieping van In ’t Holt
(fantastische dansvloer 125 m2 en gezellige loungeruimte).
Op zaterdag 30 oktober is er een feestelijke open salon
met DJ Joost B. in de theaterzaal, toegankelijk voor
iedereen. (N.B. deze salon is in plaats van die van 24
oktober 2021). Aan dit weekend kun je ook zonder een
verblijfsarrangement deelnemen. S.v.p. reserveren via sms
of WhatsApp op 06-21572606.
Ten tweede Van 17 t/m 19 december 2021 het Kersttango
weekend in de Uelenspieghel in Uffelte. Thema: ‘Draaien en
spannende cambios in Tango en Vals’. In totaal geven we
5 intensieve workshops, practica en salons. Op vrijdag is er
een salon voor de deelnemers en op zaterdagavond is er
een openbare salon in kerstsfeer in de gezellige danszaal
met fijne houten vloer.
Practica en Salon PI
Op de woensdagavond (m.u.v. schoolvakanties) kun je
komen dansen in voorheen Ocho de Mayo, van 20.35 tot
23.00 uur. In Zuidhorn bij In ’t Holt 1654 op 30 oktober van
20.00 tot 00.00 uur, zondag 14 en 28 november en 12

december, van 16.00 tot 19.00 uur. Vooraf, op de zondagen,
geven we altijd een leuke workshop. We werken met
wisselende DJ’s o.a. Joost, Joop en Ina.
Voor de practica hoef je niet meer te reserveren. Voor de
workshops en salon in Zuidhorn liefst wel even reser
veren, maar spontaan komen is ook weer mogelijk, mocht
je op het laatste moment zin hebben om te dansen!
Voor meer informatie kun je terecht op onze site:
https://peterenina.nl

STAG-agenda
29 oktober 2021:

Gast-DJ Tonada in Salon des Amis

6 november 2021:	STAG-salon met Pannonica Quartet,
Ezequiel Paludi & Geraldine Rojas
en DJ Joop
24 december 2021:

Kerstavondsalon

31 december 2021:

Oud&Nieuw Salon

Zomer 2022:

Openluchtmilonga’s Damsterplein

21-23 oktober 2022: STAG Tango Festival Groningen

