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Stichting Tango Argentino
Groningen

 

Nieuwsbrief april 2022

Beste Donateurs,  
Zoals jullie direct zullen opmerken, is de layout van onze nieuwsbrief flink

anders dan anders. Reden hiervoor is dat onze grafisch vormgever niet langer

onze nieuwsbrieven maakt. Voor de velen jaren van samenwerking zijn wij Elzo

Smit ongelooflijk dankbaar! Wij hopen in de toekomst nog met hem te mogen

samenwerken.

Van de bestuurstafel ....

Eindelijk…. Geen ‘maatregelen’ meer, geen testen, geen qr-code…. Dat scheelt.

Scheelt vooral veel administratie! We houden het registreren van bezoekers nog

eventjes vol, om mensen te kunnen berichten indien we een zieke in ons

midden hebben gehad, zoals een paar keer is voorgekomen. Ook dat zal hopelijk

en waarschijnlijk binnenkort niet meer nodig zijn.
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Dus: weer nieuwe plannen maken, oude plannen van de plank halen en

afstoffen! 

Het eerstkomende evenement is de voorjaarssalon op 2 april a.s.. Heb je je

al opgegeven? We kunnen genieten van een live bandoneonist en onze eigen DJ

Joop, een geweldige combinatie! Daarbij een fijne vloer en gezellige bar, wat wil

je nog meer? Wees erbij op 2 april in de Wijert, als donateur krijg je 25%

korting! 

De aankondigingen voor festivals, marathons en andere festiviteiten vliegen je

nu om de oren, je kunt elke week wel ergens in binnen- of buitenland naar een

evenement. Wij hebben ons festival vastgezet op 21/22/23 oktober 2022.

De bezetting is nog niet helemaal rond, maar ‘hoofdattractie’ Maja en

Marko hebben al wel toegezegd! Ook de Martinikerk is gereserveerd – we

doen niet minder! De details worden de komende maanden uitgewerkt en we

houden jullie natuurlijk op de hoogte. Reserveer dat weekend alvast voor

je eigen Groningse festival! 

Gelukkig hebben we ook weer wat aanmeldingen gekregen van dansers

die vrijwilliger willen zijn en af en toe achter de bar willen staan of willen

optreden als gastvrouw of gastheer. Daar zijn we heel blij mee! Hoe meer hoe

beter, dan kunnen we ook beter met ieders wensen rekening houden. Ook bij

het festival is hulp welkom, meld je aan bij een van de bestuursleden. 

Heerlijk dat we ons ‘tango-leven’ weer kunnen oppakken… geniet ervan!

Milonga in MFC
de Wijert

Zoals jullie van ons

Johan Meijering
schrijft

Nieuws van
dansschool
Peter & Ina
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gewend zijn,
organiseren wij naast
de gebruikelijke
vrijdagavondsalon een
aantal maal per jaar
een extra mooie en
bijzondere salon.

Lees verder >>

Nieuws van La
Escuela

Het beste nieuws is
dat we weer gewoon
kunnen doen. Geen
QR codes en
mondkapjes of
anderhalve meter
meer! Én gelukkig is
iedereen weer
welkom in de les en
in de milonga!!

EDANZ 

27 februari was de
tweede salon in
Edanz dus zonder QR
code en de rest!!! Dat
was merkbaar:
gezellige drukte en

De Argentijnse tango
en Groningen lijkt een
niet voor de hand
liggende combinatie.
Toch is er in de stad
Groningen een
buitengewoon actieve
tango-scene. Er wordt
les gegeven en
wekelijks zijn er
verschillende salons.
Vooral tijdens de
weekenden kunnen
Liefhebbers kunnen
hun hart ophalen.
Johan Meijering
schreef er een mooi
boek over.

Lees verder >>

De jaarlijkse
donatie

Veel donateurs
hebben hun donatie
voor dit jaar al
betaald. Mocht je dat
nog niet hebben
gedaan dan kan dat
alsnog op ons nieuwe
rekeningnummer: 

De afgelopen periode
konden we dankzij de
versoepelingen
gelukkig weer starten
met al onze
activiteiten. Heerlijk
om weer zonder
beperkingen les te
kunnen geven en
zoveel blije dansers in
de salon te mogen
verwelkomen! Op 13
februari hadden we
een goed bezochte en
vooral gezellige
'Valentijnsalon' bij In
’t Holt met DJ Joost en
op de woensdagen
wordt er weer lekker
gedanst bij 'Practica PI
Ocho'. Ook zijn we erg
blij dat we onze lessen
en Practica voorlopig
kunnen blijven geven
in Ocho de Mayo.

Lees verder >>

Argentijnse

https://www.tangogroningen.nl/milonga-in-mfc-de-wijert/
https://www.tangogroningen.nl/?page_id=1369&preview=true
https://www.tangogroningen.nl/1366-2/
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mede door de fijne
muziek van DJ Wout
een zeer geslaagde
zondagmiddag.

Lees verder >>

NL47 TRIO 0320 2629
28 
tnv St. Tango
Argentino Groningen. 
 
De jaarlijkse donatie
bedraagt €25,- , meer
mag natuurlijk ook.

Tango Club 
Iván & Petra

Op dinsdag 24 mei
houden wij de
eindsalon in De
Poort,
Friesestraatweg 31
van 20:00 – 22:00 uur
en misschien tot wat
later. 
 
Graag aanmelden
vooraf vanwege een
maximaal aantal
bezoekers. Dat is
mogelijk vanaf 10
mei via   
argentijns@freeler.nl 
 
Entree gratis.

Salon des Amis flyers
Onze wekelijkse salon vinden wij een feest om te organiseren. Een groot deel van
het plezier begint al bij het maken van de flyer en het doen van de aankondiging. 

Wij nemen jullie nog eens mee langs de flyers die Salon des Amis tot dusver kende.

https://www.tangogroningen.nl/nieuws-van-la-escuela/
mailto:argentijns@freeler.nl
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Lees deze e-mail in je browser

Copyright © 2022, Stichting Tango Argentino Goningen, Alle rechten voorbehouden, etc. etc.  
 

Ons e-mailadres is: 
stagbestuur@gmail.com 

 
Wil je de manier waarop je deze mails krijgt veranderen? 

Je kan je voorkeuren veranderen of je uitschrijven. 
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