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de bestuurstafel

Een warme zomer, met terugkeer 
op de vloer en weerzien van (oude) 
bekenden, dat willen we alle maal.
Met Pasen hoopten we het nog, nu 
zien we dat er de afgelopen twee 
maanden heel veel is gebeurd, dat 
positief uitwerkt op onze maat schap
pelijke situatie, wat in de recente 
persconferentie van Rutte & De Jonge 
is bevestigd. Het ziet er nu echt goed 
uit, dus wij gaan open!

Salon des Amis
Op 2 juli 2021 is de eerste STAG-
vrijdagavondsalon in het Odd 
Fellow Huis! Deze eerste keer in 
Salon des Amis is exclusief gere ser
veerd voor STAGdonateurs, die van 
20.00 tot 24.00 uur kunnen kennis
maken met dit nieuwe ‘thuis’ van de 
STAG. Onze erevoorzitter en DJ Joost 
Brunsting zal de openingssalon 
muzikaal verzorgen – hoor je die 
gouden tanda’s al? 
Natuurlijk wil je hierbij zijn! Stuur ’n 
email naar stagbestuur@gmail.com 
om je aan te melden, daar we deze 
salon niet openbaar aan kondigen.  
Er zijn nog enkele coronagere la
teerde details bij je bezoek, die we je 
in een bevestigingsemail zullen 

aangeven. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Daarom zullen 
we echt streng moeten zijn: alleen 
die donateurs die ook daadwerkelijk 
hebben gedoneerd voor dit jaar (en 
wij dat vóór 30 juni a.s. hebben 
ont vangen) worden toegelaten. 
Vanwege de voorafgaande registratie 
en beperkte toegang, kunnen we je 
helaas niet aan de deur donateur 
maken, sorry!  Uiterlijk 1 juli a.s. heb 
je via email de bevestiging van je 
aanmelding. Entree voor donateurs 
is € 5,.
En – zoals een vroegere werkgever 
zei als er belangrijk bezoek kwam – 
doe schone sokken aan! Oftewel:  
dos je mooi uit, we maken foto’s van 
deze heuglijke gebeurtenis. 

Ik kan het me niet voorstellen, maar 
mocht je echt geen tijd hebben op 
2 juli a.s, dan is het weekend erna 
een herkansing op de vrijdag en ook 
op de zaterdag! Die salons – op 9 en 
10 juli 2021 – stellen we wel open 
voor iedereen en twee avonden op 
rij, zodat zoveel mogelijk mensen in 
de gelegenheid zijn onze nieuw 
STAGstek te komen bewonderen en 
weer heerlijk te kunnen dansen. 
Entree voor nietdonateurs is € 6,.

Oproep
In deze eerste salons zullen we als 
bestuur zelf de bar en de deur doen, 
zodat we uit die ervaring informatie 
aan de vrijwilligers kunnen geven. 
Veel van de vrijwilligers van voor
heen, hebben aangegeven nog steeds 
vrijwilliger te willen zijn op de 
nieuwe locatie, gelukkig! Daar zijn 
wij en jullie ook heel blij mee. Wat 
we alleen wel te weinig hebben, zijn 
gast vrouwen en gastheren. Wie wil 
zich hiervoor aanmelden? Spreek 
een van ons aan (op 2 juli dus) of bel 
of email als je eerst meer informatie 
wilt. 

Dan een korte blik op de verdere 
toekomst: we hebben onze buiten
tango’s weer aangevraagd bij de 
gemeente voor het Damsterplein 
deze zomer (18 en 25 juli, 1 en 8 
augustus) en willen ook weer een 
najaarssalon voor jullie organiseren! 
We houden je op de hoogte. 

Tot 2 juli, tot dans!
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                             La Escuela
Beste milongueras/milongueros,

Long time no see! Ik heb jullie gemist! Ik hoop dat jullie en 
jullie naasten de coronatijd goed doorstaan hebben en 
dat jullie gezond zijn! Met mij gaat het goed, het was een 
rustige tijd, maar niet onaangenaam. Nu we weer kunnen 
beginnen, ben ik blij en heb er zin in om jullie te zien en 
om weer te dansen. Voor de zomervakantie begint kunnen 
we nog een kleine cursus doen. Daarom zijn er ook weer:

Gratis proeflessen 
Elke eerste zondag van de maand bij Salon Jasper, 
Damsterdiep 16, om 14.00 uur (zondag 4 juli, 1 aug, enz.).
Het nieuwe rooster voor september is binnenkort weer te 
vinden op laescuela.nl plus eventuele extra evenementen.

Salon Bunde
Het ziet er niet naar uit dat we deze zomer alweer kunnen 
dansen in Bunde. Mocht daarin verandering komen, dan 
horen jullie dat onmiddellijk. Ik ga er nu vanuit dat we 
misschien in september weer kunnen beginnen. Hopelijk!
Tot die tijd wens ik jullie een fijne zomer en tot gauw 
ziens. 

Nieuwsbrief
Meld je aan via de website: https://www.laescuela.nl/ 
Hartelijke groet, Bettie Bolks

Donaties
Veel van onze STAGnieuwsbrieflezers hebben na onze 
oproep begin februari de jaarlijks donatie aan de STAG 
voldaan. Daar zijn we heel blij mee. Een aantal ‘vaste 
donateurs’ heeft tot op heden nog geen donatie gedaan. 
Misschien is dit aan de aandacht ontsnapt of was tango 
helemaal uit beeld vanwege corona. Inmiddels is 
duidelijk dat we vanaf nu weer volop activiteiten 
kunnen gaan organiseren en dat doen we graag!
Wij willen je dan ook van harte aanbevelen om in 2021 
STAGdonateur te blijven, want met een donatie heb je 
niet alleen leuke voordeeltjes, maar bevorder je het 
voortbestaan van de tango in Groningen e.o.  
Alleen met jouw hulp kunnen we opnieuw een aan
trekkelijk programma brengen en met jouw suggesties 
kan het nog leuker worden!

Via onze nieuwsbrief, de Facebookpagina en onze 
website www.tangogroningen.nl blijf je op de hoogte 
van wat er in Groningen en omstreken op tangogebied 
te beleven valt. 
De minimale bijdrage voor het jaar 2021 is € 17,50.  
Een hoger bedrag is altijd zeer welkom.
Je kunt de onderstaande bankrekening gebruiken. 
Dankjewel, ook namens jou!
NL68 ABNA 0849398266 t.n.v. STAG te Groningen.

Argentijnse Tangoclub
Dit voorjaar kregen we bericht dat het Platformtheater 
ging sluiten. Een maand later bracht OOGtv een mooi 
item over dit Groningse instituut dat decennialang een 
belangrijk podium was voor theater, muziek en dans.  
Wat nu? We hebben zo langzamerhand een hele 
om zwer ving door Groningen gemaakt. De Argentijnse 
Tango Club (Iván en Petra Torres Concha) gaf onder 
meer les in het CCLA, Het Binnenhof, Huis De Beurs, 
buurtcentrum Sint Jan (met een prachtige vloer), Plaza 
Danza en de laatste jaren in het Platformtheater. 
Na wat zoeken, we hadden in de tweede lockdown 
immers ook de tijd daarvoor, vonden we De Poort. We 
kozen voor de locatie aan de Friesestraatweg. Ze bleken 
er nog te zijn, locaties met een mooie vloer (zie foto)! 
We zijn heel erg blij dat we vanaf 31 augustus a.s. onze 
eerste lessen daar kunnen geven! Op 31 augustus geven 
we tevens een gratis proefles van 19.00 tot 20.00 uur! 

De rode bolletjes met alle nieuwe tango locaties kunnen 
in de Groninger tangokaart geprikt worden! 
www.tangoargentinoclub.nl
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 Wat zijn we blij dat we eindelijk weer een start met de 
tango hebben kunnen maken! Heerlijk dansen en 
genieten, dat is vanaf nu weer mogelijk! We zijn meteen 
weer aan de slag gegaan met een korte cursus van 5 
weken en een wekelijkse Practica in de Lutherse Kerk.  
 
Door de nieuwe versoepelingen gelukkig nog meer 
mogelijk: we kunnen nu ook weer onze heerlijke Salon PI 
met vooraf workshop houden bij “In ’t Holt 1654” in 
Zuidhorn. En daarnaast kunnen we nu 1 lang ‘tijdslot ‘in 
de Lutherse kerk dansen! Wil je erbij zijn, stuur ons dan 
een email of, nog liever, een bericht naar 0621572606; 
reserveren als koppel. 

Hierbij nog even een kort overzicht van ons zomer
programma: 

 Salon PI “In ’t Holt 1654” 
met DJ Joost of Ina en vooraf workshop: zondag 13 juni, 27 
juni, 11 juli, 29 aug, daarna elke 2de en 4de zondag, van 
16.0019.00 uur  max 25 koppels. Workshop 14.4515.45 
uur. 

Salon/practica PI Lutherse Kerk
van 19.3022.45 uur, max 25 koppels. Op woensdag 9, 16, 23 
juni (daarna zomerstop in juli/augustus) 

Zomertango Midweek Uffelte 29 Juni t/m 1 Juli
Er is nog plek voor 2 paren.

 Tangovakantie Frankrijk 17 t/m 24 Juli: Vol
(We zoeken nog 1 (ver)gevorderde leider)
 

Er zijn weer proeflessen in voorheen Ocho de Mayo (zie 
hieronder) (op zaterdag 26 juni en 3 juli om 15.00 uur) en 
vanaf 13 september starten we een nieuwe cursus.  
De nieuwe eigenaar van Pakhuis Hamburg komt de 
komende tijd nog niet aan verbouwen toe. Daarom hebben 
wij Ocho de Mayo weer tijdelijk kunnen huren, voor Peters 
pianobedrijf en we geven er privétangoles en de korte 
zomercursus. In principe zijn we nog niet van plan daar 
salons te organiseren, omdat we goede alternatieven 
hebben en in september starten we in “Avanti” aan het 
Damsterdiep. Een mooie grote ruimte met goede vloer, 
vlakbij het centrum, waar je gratis kunt parkeren.
 Op onze site  https://peterenina.nl  vind je nog meer 
informatie en kun je je voor activiteiten inschrijven.   
Tot snel en al vast een hele mooie (tango)zomer gewenst!
Peter & Ina

Tangoschool Peter & Ina

https://peterenina.nl

