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Van de bestuurstafel ....
Registratie voor het festival is open!!!!
We kunnen niet anders beginnen dan met dit heuglijke nieuws: je kunt je nu
inschrijven voor het Tango Festival Groningen op 21/22/23 oktober 2022. Ga
naar onze website www.tango-festival-groningen.nl en vul het

aanmeldingsformulier in. STAG donateurs hebben een korting van meer dan
20% op een milonga-pack! Voor de workshops van Maja & Marko kun je nu al
inschrijven, aantal plaatsen is beperkt.
Kijk gauw wat je allemaal kunt verwachten tijdens dit weekend, het wordt echt
heerlijk!
Ook hebben we ons weer gemeld bij de Gemeente Groningen voor de
openluchtmilonga’s op het Damsterplein. De laatste twee zondagen van juli en
de eerste twee zondagen van augustus zijn we daar weer present om vanaf 15.00
uur fijn in de zon te dansen. Zet het vast in je agenda!
Op 19 juni a.s. is er ook een evenement, maar niet van STAG. Toch vertellen we
het hier, want het is een salon voor Rob en Inez. Zij zijn de laatste tijd niet actief
meer in de tango, wat wij samen met jullie heel jammer vinden. Rob en Inez
hebben besloten de tango op een laag pitje te zetten en de salon op 19 juni is
daarmee een afsluiting van decennia Rob en Inez-lessen en Heerenhuis-salons.
https://mailchi.mp/4f5340393c4c/nieuwsbrief-april-9020265
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Natuurlijk zijn we daar allemaal bij, in De Synagoge in Groningen, op
Heerenhuis-tijd: zondag 19 juni dus van 15.00- 18.00 uur. Ook in de agenda!
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Tango Festival
Groningen 2022

Do's and Dont's
op de dansvloer

Het gaat nu dan toch

De Argentijnse tango

écht gebeuren! Nadat

is een dans van

wij in 2020 moesten

etiquette. Ofwel:

afblazen vanwege

cultuurgebonden

corona en daarna uit

beleefdheidsregels en

moesten stellen, gaan

omgangsvormen. In

we nu wél door: Tango

een aantal

Festival Groningen

nieuwsbrieven in 2019

2022.

en 2020 schreef ik hier

Wij nemen jullie mee

al eens over. Toch voel

in dit grootse Tango-

ik de behoefte dit in

festijn én geven jullie

deze nieuwsbrief nog

de kans als eerste je

eens aan te roeren.

kaarten te kopen.

Open Festival-site >>

Lees verder >>

Nieuws van
dansschool
Peter & Ina
Salon PI In ’t Holt
1654
Op 12 juni a.s. is er
weer een milonga van
15.00-19.00 uur met
DJ Joost Brunsting in
In ’t Holt 1654. Op
zaterdag 2 juli sluiten
we het seizoen af met
een “Grand Salon” op
dezelfde locatie.
Binnenkort volgt
hierover meer
informatie op onze
site.

Lees verder >>

Parkeren voor
Salon des Amis
We krijgen vaak
vragen over het
parkeren – in Stad
Groningen kan dat wel
een puzzeltje zijn.
Daarom hieronder wat
tips en suggesties.
Betaald je auto
parkeren op straat (tot
https://mailchi.mp/4f5340393c4c/nieuwsbrief-april-9020265
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24.00 uur) is mogelijk
in de directe omgeving
van het gebouw, maar
kan wel prijzig zijn. Je
kunt je auto ook zetten
in de Boterdiepparkeergarage of in de
parkeergarage UMCGNoord.

Lees verder >>

Komende zomer
hebben we een
zomerstop ingelast –
wij zelf gaan elders
dansen en nieuwe
inspiratie opdoen.
Begin september zijn
er weer proeflessen
en start er ook weer
een cursus. De details
volgen later, voor nu
een hele fijne zomer
toegewenst!
Petra & Ivan
www.tangoargentino
club.nl

Gastpaar Maja & Marko
Met trots presenteren wij dit Tangofestival, voor de workshops en een
verrassingsdemonstratie, het schitterende Tangopaar Maja & Marko!
Maja danst al sinds ze drie jaar oud was. Ze heeft een achtergrond in moderne dans
en ballet, evenals latin- en ballroomdansen. Marko hield initieel meer van
balsport. Momenteel woont dit (dans)paar in Zagreb, Kroatië. Zij zullen sepciaal voor
ons festival een lang weekend overkomen naar Groningen!

https://mailchi.mp/4f5340393c4c/nieuwsbrief-april-9020265

4/6

13-07-2022 10:51

https://mailchi.mp/4f5340393c4c/nieuwsbrief-april-9020265

Nieuwsbrief mei 2022

5/6

13-07-2022 10:51

Nieuwsbrief mei 2022

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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