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Leder
Af Mads Bruun Pedersen

Byguerilla-tango
Slut op om den nye bevægel-
se!

Pludselig står de der, udstyret 
efter alle kunstens og kam-
pens hede, iført det rigtige 
fodtøj og klar til aktion. Og så 
er de væk igen. Hvem var de, 
og hvor kom de fra, og hvor 
blev de af? Spørgsmålet står 
malet i ansigterne på folk på 
gaden på denne fredag af den 
9. oktober, hvor København 
gennemstrømmes af folk, som 
sluger kulturnattens herlighe-
der.

Svaret er enkelt: det var en 
enhed fra den voksende by-
guerilla-bevægelse til udbre-
delse af tangoen, som med 
det ene overraskelsesangreb 
efter det andet viste folk, hvad 
tango er, og at man kan prøve 
denne fantastiske dans netop 
på kulturnatten. For Tangofor-
eningen har i samarbejde med 
Indre By Kulturhus arrange-
ret en række workshops, hvor 
folk gratis kan få undervisning 
i tangoen denne aften.
 
Hvis du har lyst til at være 
med i den voksende tan-
goguerillabevægelsen denne 
aften og gå med ud på gader 
og stræder udstyret med mu-
sik og løbesedler, som fortæl-
ler om arrangementet og om 
tangoen i byen, så kontakt be-
styrelsen på: (info@tangofor-
eningen.dk). Det bliver sjov, 

det bliver cool.

Tango - en virus, du vil elske at 
være smittet med!
Hvis du har lyst til at invitere 
en ven eller bekendt til at prø-
ve nogle tangotrin, så er chancen 
der på kulturnatten, fredag den 
9. oktober, kl. 18 til midnat i In-
dre By Kulturhus, Charlotte Am-
mundsens Plads (v. Nansensga-
de). Her introducerer en af byens 
tangoundervisere, Henrik Uldall 
med partner alle interesserede. 
Program: 
Kl. 18.00 – 19.00: 1. hold
Kl. 19.30 – 20.30: 2. hold
Kl. 21.00 – 22.00: 3. hold
Kl. 22.30 – 23.30: 4. hold
Det er gratis, mød op og se, hvad 
der sker og spred tilbuddet til 
venner og bekendte. Her chan-
cen for at tilbyde dine venner 
det, du ved de inderst inde læn-
ge har drømt om at gøre, men 
ikke har turdet!

Tango og kærlighed 
To tangofilm i Cinemateket
Forud for koncerten og milonga-
en lørdag den 3. oktober med El 
Depués i Cinemateket, vises der 
to tangofilm: Den ene hedder ’A 
Different Way – tango with Ro-
dolfo Medero og er et portræt af 
bandoneonisten Rodolfo Medero. 
Filmen er instrueret af Gabriel 
Szollosy og skildrer Medero som 
musiker og arrangør. Han har 
spillet med alle de største orke-
stre, blandt andre Puglies, og er 
idag verdenskendt for sin musik.
Den anden film hedder ’Enrique 
y Judita’ og er lavet af den ty-
ske filminstruktør Andrea Rog-
gon. Filmen handler om de to ty-
ske tangodansere, der som de 
eneste europæere har vunder 2. 
pladsen i tangoverdensmester-
skabet. Filmen er en hyldest til 
deres kærlighedshistorie, fortalt 
som en tango. Den giver et in-
timt og spændende indblik i de 
tos forhold, og er fyldt med stor 
musik og opvisninger.
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Lørdag den 3. oktober slår 
Tangoforeningen dørene op 
sammen med Around

Around, en ’paraply’ af initiativer i 
forbindelse med verdensmusikar-
rangement WOMEX 09, i Cinema-
teket i Cafe SULT i Gothersgade 
55, der byder på både tangofilm, 
koncert og milonga.
 
Kl. 20:00 vises filmen: 
’A Different Way: Tango with 
Rodolfo Mederos’/56 min og 

Kærlighed, tango og milonga

Kl. 21:15: ’Enrique & Judita’/52 min 
 
Dørene til koncerten åbnes kl. 
22, og kl. 22.30 er der koncert 
med det fransk-argentinske or-
kester El Después. De giver først 
en koncert, og derefter en af-
deling med dansemusik. Her-
efter går vi over til en milon-
ga, som vi først lukker kl.03. 
 
El Depués ledes af argentinske 
Alejandro Schwarz, der rangerer 
blandt genrens ypperste kompo-
nister. El  Despues formår at forny 

genren uden af forfalde til ren fu-
sion som hos f.eks. Gotan Project 
eller stiv koncertsals akkuratesse. 
 
For medlemmer af Tangoforenin-
gen kan vi tilbyde hele ’pakken’ 
(film, koncert, milonga og et glas 
vin) for 120 kr.; for ikke-med-
lemmer er prisen 165 kr. (uden 
vin). Billetter købes kun ved dø-
ren.
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På tangoscenen i København er 
der en voksende buket af tilbud 
om tango, både i form af undervis-
ning og dansesteder. Efter tango-
ens indtog i Danmark i begyndelsen 
af 1990’erne er miljøet vokset, og 
med forskellige nye initiativer synes 
der at være gang i en udvikling, der 
kalder på overvejelser i tilbageblik 
og fremsyn. 

Af Mads Bruun Pedersen

Der har været danset argentinsk 
tango i København siden først 
i 1990’erne. Fra at være et lille 
”nørdet” miljø for folk, som en-
ten havde set eller danset tango i 
Argentina eller andre steder, eller 
som via kendskab til musikken føl-
te sig tiltrukket af dansen, er mil-
jøet vokset op omkring nogle fa-
ste milongaer, nogle vedholdende 
undervisere og i de senere år også 
omkring tangofestivalen. 

Mange forbi tango
Interessen er også vokset målt i 
antal dansere. Der findes ingen 
opgørelse over, hvor mange, der 
har taget undervisning, og hvor 
mange, der danser regelmæssigt. 
Men det er nok ikke ramt helt ved 
siden af at antage, at miljøet i dag 
består af op mod 1.000 on-off-ak-
tive dansere. 

Hundredvis har været forbi miljø-
et via en undervisningssæson eller 
to og er derefter fortsat til noget 
andet. Men mange er også blevet 
hængende. Og de har fyldt liv i de 
forskellige milongaer og danse-
skoler, som har eksisteret og fort-
sat tilbyder undervisning og mu-
lighed for at danse.

Faste steder
I de første år var der nogle faste 
holdepunkter for den entusiastiske 
og dedikerede tangonørd: blandt 
andre steder som Navina Østerga-
ards Tangoakademiet og saloner i 
Kafkafeen og Salon K, danselærer 
Gunner Svendsens undervisning 
og hans milongaer og forskellige 
initiativer, folkene bag La Milonga, 
som overtog fredagen efter Mar-

cello Turcot samt Diana Toxværd 
og Victor Hugo Diaz, der som un-
dervisere og milongadrivere lagde 
rammerne for miljøet.
Siden er der vokset et nyt lag af 
entreprenører frem af skolerne og 
dansestederne. Både som danse-
re, undervisere og arrangører. Li-
gesom der er kommet flere danse-
steder på flere dage i ugen. Der er 
kommet workshops, og udenland-
ske besøg af undervisere er igen-
nem årene skudt op og har bidra-
get til miljøets impuls og dynamik, 
ligesom tangofestivalen har det.

Nye initiativer
Fra at have været et forholdsvis 
overskueligt miljø med relativt kla-
re arbejdsfordelinger mellem de 
enkelte milongaer, er den situation 
nu udviklet, så der skyder initiati-
ver frem, som udfordrer både de 
gamle rammer og søger at imøde-
komme de nye behov og interesser 
blandt danserne. 
Ligeledes er der vokset et tango-
miljø op i omegnen uden for ho-
vedstaden: Køge, Roskilde, Nord-
sjælland, Næstved, Lolland, for 
blot at nævne nogle af de seneste, 
som føjer sig ind i rækken af tang-
omuligheder. 
Også i undervisningsforbundene 
og på landets højskoler har tango-
en gennem årene fået et fodfæste 
med sommerkurser blandt andet. 
Og så skal det naturligvis tilføjes, 
at også i byer som blandt andre 
Odense, Århus, Aalborg og Kolding 
er der tangomiljøer af varierende 
størrelse.
Det giver grund til at spørge: hvor 
bevæger tangoen i København sig 
hen? Det har TangoTidende spurgt 
en række undervisere og arrangø-
rer om. For der synes at være be-
hov for denne debat. 

Det drejer sig om kvalitet
Blandt pionererne er Navina Øster-
gaard, som efter i en række år hver 
søndag aften at have holdt åbent i 
Salon K i Huset i Magstræde i det 
centrale København i de senere år 
har drevet en salon søndag aften i 
Vanløse. Men i sommer besluttede 
hun at lukke den og koncentrere 
sig om undervisningen. 
Hun siger om sin opfattelse af mil-

jøet: ”Man kan observere, at der 
er forskellige stilarter - nogen er 
mere til tango, der kræver god 
plads, og andre til mere traditio-
nel stil. Men nøgternt set, så sy-
nes jeg, at uanset hvad man er 
til, så ender det ofte med, at man 
danser tæt. Og der synes jeg, at 
fordi det er en social dans, så er 
det vigtigt, at man holder fast i, at 
der skal være nogle tandaer, som 
kan bidrage til det sociale flow. 

I tangoen er det ligesom med et 
træ med en stamme og en mas-
se forgreninger. Der er nogen, der 
bevæger sig ud i de små forgre-
ninger i dansen, før de har helt 
kontrol med, hvad der er inde i 
stammen. Men folks veje til tan-
goen er jo forskellige. Det kan da 
godt være, at man skal have væ-
ret ud i de tynde forgreninger, før 
man ved, hvad man kan hente i 
stammen. Det er bare ærgerligt 
at gå i gang med noget, man ikke 
magter, inden man har styr på det 
basale. Det er jo altid rart at danse 
med nogen, som magter det, de 
gerne vil danse.

Generelt så synes jeg ikke, at det 
drejer sig om at se miljøet som 
præget af to tendenser: traditio-
nalisterne og de eksperimenteren-
de. Det handler derimod om kvali-
tet i dansen og i musikken. Der er 
det vigtigt, at en arrangør eller en 
DJ er bevidst om, hvad han gør. 

Jeg oplever, de gange jeg har væ-
ret ude for at danse, har været 
rigtig gode. Jeg synes, at de afte-
ner er det gået fint for folk med at 
følge gulvet, ikke støde ind i hin-
anden og sådan. 

Hvordan det går i miljøet i øvrigt, 
har jeg vanskeligt ved at sige no-
get om. Jeg ved ikke, om der er 
basis for flere milongaer på sam-
me aften. Fra mig selv, så ved jeg, 
at de gange, hvor jeg har været 
ude, og der har været to steder 
samtidig, så tænker man på, hvor 
dem, man gerne vil danse med, er. 
For folk vil jo, oplever jeg, gerne 
have, at alle er det samme sted.

Jeg synes, at det er godt for miljø-

Hvor går tangoen hen 
- når den går?
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et, at der er nogen, der er meget 
dedikerede og for eksempel som 
på Mette & Martins sted får skabt 
nogle rammer, for det tvinger må-
ske noget frem, som kan udvikle 
miljøet og også samle det”

Tangoen vil vokse – mest i 
provinsen
En af de andre ”gamle”på tango-
scenen er Gunner Svendsen, som 
ligesom Navina kan følge sine tan-
gotrin tilbage til begyndelsen af 
1990’erne. Han startede i Århus, 
men har i flere år været baseret 
i København og har ud over at 
står for undervisning en milonga 
”La Boca” på Christianshavn hver 
torsdag. 

Derudover står han for både rej-
ser til Buenos Aires og festivalen 
Tango del Norte, og han var se-
nest bagmand bag Queerfestival 

under OutGames 09 i København 
i august.

Gunner Svendsen siger:

”Intimitet er et buzz-word for, 
hvor tangoen bevæger sig hen, vil 
jeg sige. Det ses bl.a. ved, at der 
er en stadig større interesse for 
at danse med en tæt abrazo. Man 
prøver at finde en mere auten-
tisk tango-følelse. Det er også den 
måde at danse tango på, der i hø-
jere grad vil blive værdsat af dem, 
der kigger.

De spektakulære opvisninger vil 
stadig findes, men de vil i stadig 
højere grad blive opfattet som 
noget uden for tangoen. Man vil 
se på danserne som cirkusarti-
ster eller optrædende i en caba-
ret. Måske vil det i sin egen ret 
blive værdsat som sådan - altså 
som show. 

På milongaerne vil man i mindre 
grad se disse shows. måske kan 
man se et enkelt par, der viser en 
enkelt dans eller to. Folk vil gene-
relt hellere danse selv! 

Fornemmelsen for tangoens socia-
le aspekt vil vokse og i forlængelse 
heraf vil vi se, at cortinas og tan-
das bliver mere udbredt. 

Vi kommer til at se mange nye 
milongaer dukke op, måske i før-
ste omgang ikke så meget i Kø-
benhavn, men der, hvor det bliver 
mest markant, vil være i provin-
sen.

Der vil opstå tangomiljøer rundt 
omkring i landet, hvor det ikke tid-
ligere var muligt at få nok menne-
sker til at komme. De vil være der 
fremover, og der vil gå mange år, 
før interessen for tangoen forsvin-
der. 

Der vil komme mange nye tango-
undervisere, og de undervisere, 
der allerede er i gang, vil blive ved 
med at danse og undervise så læn-
ge, de kan. Jeg er meget optimi-
stisk på tangoens vegne.

Scenen bevæger sig væk fra tra-
ditionel tango. På Nørrebro har La 
Milonga været holdt åben af blandt 
andre Celeste Meerson og Jorge 
Monras samt Monica Gil De Muro 
og Lasse Rebild, siden de overtog 
stedet fra Marcelo Turcot i begyn-
delsen af det nye årtusind.
Celeste siger:
”Det går med tangoen i Danmark 
ligesom i resten af Europa: den be-
væger sig langt væk fra den tra-
ditionelle tango. Man ser musik-
ken som et redskab til at bevæge 
sig, og ikke som tangoen oprinde-
lig var. 

Man danser de samme trin som i 
tango, men til noget andet musik. 
Det bliver til en slags musikalsk 
form for træning, hvor alle ikke 
kan følge med i det.

Oprindelig var det sådan, at mu-
sikken tilpassede sig dansen. I dag 
er det omvendt. Det er som om 
musikken næsten ingen betydning 
har.

Det har altid været en europæ-
isk tradition at overtage andre 
folks musik og traditioner og æn-
dre dem. Sådan er det gået med 
jazz, og sådan er det gået med 

4 fredage med fokus på samspillet 
mellem musik og bevægelse, musikere 
og dansere. Rytmer, melodier, 
musikeksempler, øvelser, levende 
musik og masser af dans… 
Undervisere:
Charlotte støjberg (Tre Til Tango) 
Mette Munk Andresen (M2Tango Studio)
Fredag den 6., 13., 20. & 27. november 
2009 fra 18:30 til 20:00.

H
2 design · h2h.is

M2tango Studio
Kapelvej 46 C, 2.

2200 København N
www.m2tango.dk
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tango. Den udvikling kan man ikke 
gå imod. Men man mister en vigtig 
del af den oprindelige tango.

At de unge eksperimenterer, det er 
pragtfuldt og fantastisk, men at de 
gamle, hvor kroppen ikke kan kla-
re det, også gør det, det er nær-
mest patetisk.

Folk rejser jo fortsat til Buenos 
Aires. Jeg synes, det er godt, at de 
tager af sted, det skal de blive ved 
med. Men jeg ved ikke, hvad de 
kommer der efter, for der danser 
man ikke på den måde som her”

Folk søger tilbage til det traditio-
nelle
Fra baggården på Kapelvej udgår 
der for tiden mange initiativer, og 
Martin Nymann, som er den ene 
hovedkraft i M2Tango, siger:
”I dansen er der globalt ved at ske 
en udvikling, hvor man begynder 
at fokusere på tæt stil. I takt med, 
at der kommer flere og flere dan-
sere på gulvene, bliver folk tvun-
get til at bevæge sig tæt. Og vi 
kan se, at det er det, mange efter-
spørger, og det er også sådan, at 

de undervisere, som kommer fra 
Argentina, har på deres program-
mer, at de kan undervise i tæt stil, 
men med et moderne tilsnit. Og så 
er det måske også sådan, at man 
efterhånden er ved at have afsøgt 
grænserne for den åbne stil, og at 
folk søger tilbage til det mere tra-
ditionelle.

Socialt ser jeg det sådan, at der er 
kommet flere og flere aktører på 
banen, men jeg tror ikke, at det 
betyder nogen opsplitning af mil-
jøet. Det afgørende er, om der er 
kvalitet i arrangementerne. Men 
jeg ved ikke rigtig, om der er nok 
tangodansere til at understøtte 
alle de aktiviteter, der er i gang. 
Det vil tiden vise

Musikalsk oplever jeg, at mange 
DJ’s lader den elektroniske tango 
falde ud af deres repertoire. Dan-
semæssigt synes jeg selv, at den 
elektroniske tradition godt kan 
være lidt ensformig, men jeg ved 
også, at når jeg spiller et elektro-
tangonummer, så er folk også for 
det. 
Vi oplever også, at mange af tan-

goorkestrene, som ofte består af 
unge musikere, der gerne vil lave 
noget nyt, bliver nødt til at køre 
med to programmer: et koncert- 
og et dansespor, fordi det er van-
skeligt at komme op med noget, 
som er nyt og samtidig danseven-
ligt. Vi forsøger at tilbyde to kon-
certer hvert halve år, for det er vig-
tigt, at de nye orkestre får spilletid 
og noget plads.”

Der skal være mere kant
Et af de seneste initiativer på tan-
goscenen er Tanzbar, som Bärbel 
Rücker står bag. Sammen med 
kulturprojektet skabkunst.dk står 
hun og Lene Stengaard og Bjarne 
Hell for undervisning om fredagen 
på Vesterbro som følges op af en 
milonga samme aften. De tilbyder 
et nyt koncept, som kaldes ”Fami-
lietango”, hvor børn, unge og de-
res forældre kan arbejde med dan-
sen. 

Bärbel Rücker siger:

”Jeg håber på fornyelse og mang-
foldighed - og på, at vi får en gen-
nemgående kommunikation, hvor 
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Foto: Lene Byriel) 
Hvad gør man, hvis man har 
børn og gerne vil danse tango? 
Man tager ungerne med. For fre-
dag d. 4. september åbnede Fa-
milietango/Tanzbar på Vester-
bro, hvor der hver fredag i ulige 
uger er mulighed for fællesspis-
ning, undervisning for både børn 
og voksne, børnepasning og mi-
longa. Læs mere på www.skab-
kunst.dk

Ny motionstrend: Tango-robic

Af Lene Byriel
Har du ofte dårlig samvittighed, 
fordi din tango-trang får dig til 
at droppe motionen til fordel for 
endeløse nætter på et milonga-
gulv? Så er der godt nyt til dig. 
En ny motionsform har nemlig 
set dagens lys: Tango-robic.

Hvert forår samles motions-
instruktører fra hele landet til 
Aerobic Convention - en weekend 
med inspiration, engagement 
og sved på panden. Og i foråret 
2009 så en nyskabelse dagens 
lys: Tangoinspireret aerobic. De 
pumpende dance-rytmer, der 
normalt forbindes med aerobic, 
blev pludselig afløst af smæg-
tende tango electronico, og smy-
gende, elegante bevægelser gav 
aerobic’en et helt nyt udtryk.
Det er instruktør Berit Clausen, 
der selv har ”opfundet” koncep-
tet. Hun er lærer på Gymnastik-
højskolen i Ollerup og bruger 
tango-robic i sin undervisning.
”Alle har en fornemmelse af, 
hvordan man bevæger sig tango-
agtigt. Derfor har kroppens be-
vægelser let ved at følge musik-
ken,” forklarer hun til www.dgi.
dk.

En af fordelene ved tango-robic 
er ifølge Berit Clausen det høje 
tempo. Udøverne får slet ikke tid 
til at bekymre sig om, om arme-
ne vender rigtigt eller hvor, der 
skal kigges hen. Pulsen er oppe, 
og der er ikke noget med at stop-
pe op og stille spørgsmål.

”Det er rigtig godt for nybegyn-
dere, der skal lære nye sekven-
ser. Her følger de automatisk 
med flokken, og så bliver det 
hele jo gentaget rigtig mange 
gange,” forklarer Berit Clausen
Selv danser Berit Clausen ikke 
tango, men er fascineret af mu-
sikken. Trinene er derfor ikke 
”ægte” dansetrin, men blot nog-
le, hun selv sætter sammen.

Du kan se en lille demovideo på 
www.dgi.dk - søg på ”tango”.

Teaterbygningens Musikcafé var 
pyntet med duge og roser i tan-
goens røde farver, da Køge Tan-
goforening åbnede sin første mi-
longa fredag den 4. september. 
Aftenen igennem var der stor til-
strømning og mange dansere på 
gulvet. Både øvede og begynde-
re, og også tangodansere fra Kø-
benhavn og omegn havde fundet 
vejen til Køge for at være med 
til at indvi den ny tangosalon. 
Næste salon er 2. oktober. Se: 
www.tangonoche.dk

Kort nyt
Tanzbar på Vesterbro

Køge Tangoforening åbnede

alle har glæde af hinanden, og 
hvor der er plads til unge.

Er der ikke det i dag?

Jo, der er plads, men der mangler 
nogen, der fylder den ud. Der er 
mange mennesker, der har et bil-
lede af tangoen som noget i sort 
og med rød rose. Sådan er det 
ikke. Der mangler noget kant for 
de yngre. 

Derfor skal der gøres en indsats for 
at skabe nogle sociale rum, hvor 
man som ung eller med familie kan 
føle sig tryg med hinanden blandt 
jævnaldrende, og så derfra begyn-
de at være åben over for andre.

Jeg færdes en del internationalt i 
tangomaraton-miljøet, og det er 
der, de helt unge i begyndelsen 
af tyverne er. I den sammenhæng 
er jeg ofte blandt de ældste. Det 
ville være dejligt, hvis også vores 
hjemmescene fik plads til de unge. 

Jeg begyndte selv som 24-årig og 
har altid syntes godt om at være 
samme med dansere, der er ældre 
end mig. Men mange af de unge 
ønsker at være i en gruppe på 
samme alder - og så derudfra be-
gynde at danse med de ældre og 
lære af deres erfaringer og finde 
inspiration og energi i stedet for at 
blive mødt med, at de gør noget 
forkert eller ikke er klædt rigtigt.

De unge på 20-21 år, som jeg mø-
der rundt om, er ikke bare interes-
seret i at danse til den nye tango. 
De er meget optaget af og synes 
også godt om den traditionelle mu-
sik. Men de vil også have en chan-
ce for at gøre noget nyt. Mange af 
dem er meget optaget af nye be-
vægelser i dansen, og måske kan 
deres kroppe også bedre klare det 
nu end senere.
 
Med tiden er scenen sat, så der i 
dag stort set hver aften er et sted, 
man kan danse tango i København. 
Stort eller lille - og med hver deres 
stemning og stil i både musikprofil 
og dansestil. 

At scenen er i bevægelse er uom-
tvisteligt, spørgsmålet er, hvor den 
er på vej hen? Den debat er ikke 
ny, men faktisk ligeså gammel som 
tangoen selv.
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Det var sloganet, da København 
den sidste uge af juli dannede 
ramme om en kæmpe queer tan-
go-festival. Jeg var selv meget be-
gejstret, og min oplevelse er, at 
det ikke alene er Danmarks første 
– verdens største, men også ube-
tinget den bedste festival jeg no-
gensinde har deltaget i.

Af Christel Werenskiold

Nogen tror, at queer tango hand-
ler om seksualitet – at det kun er 
noget, der vedrører bi- og homo-
seksuelle. Men sådan ser hoved-
kræfterne bag festivalen ikke på 
det. Queer tango handler om at 
skabe et rum for tolerance, fri-
sind og nedbrudte konventioner. 
At kunne danse med den danse-
partner, vi har lyst til – uanset 
køn, seksualitet, nationalitet, re-
ligion – ingen konventioner skal 
forhindre danseglæden! 
Et andet element er, at queer 
tango udfordrer og ændrer de 
kønsstereotyper, som den argen-
tinske tango er bundet af. I queer 
tango er det først, når man står 
på gulvet og har indledt en sam-
tale med sin partner, at man ved, 
hvem der fører og hvem der føl-
ger. Og netop rolleskiftet giver en 
helt særlig dynamik til tangoen.

Den bedste workshop
Jeg var med til ca. ti workshops 
i løbet af festivalen – både som 
taxadanser og som ”alminde-
lig deltager”. Det var rigtig gode 
workshops med meget dygtige 
undervisere, og jeg fik meget 
med hjem. 
Jeg deltog i en workshop tors-
dag eftermiddag med Charlotte 
Rivero, Ute Walter og Marga Na-
gal, som ændrede min oplevelse 
af tango. Workshoppen hed ”let 
it flow”, og omdrejningspunktet 
var rolleskift undervejs i dansen 
– hvordan følgeren kan invite-
re til, at han/hun overtager rol-
len som fører. Og hvordan føre-
ren kan sende signaler, så han/
hun igen overtager. Alt sammen 
uden, at abrazoen skifter mellem 
de to dansere. 
Vi oplever alle sammen indimel-

lem, at vi danser ”maskin-tan-
go”. Enten når vi fører eller bliver 
ført, så¨kører vi nogle bestem-
te mønstre, som er komfortable 
for os. Som følger kan det nogle 
gange opleves som om, man slet 
ikke er deltager i dansen. 
For mig bragte workshoppen in-
tensiteten og en ekstrem grad 
af koncentration ind i dansen 
(igen). Den måde at danse på 
betyder, at dansen bliver ufor-
udsigelig og legende. Og meget, 
meget spændende: Expect the 
unexpected. 

Tolerant legeplads
Mange dansere i København – in-
klusiv mig selv – der ikke tilhø-
rer ”eliten”, oplever ofte, at mi-
longaer kan føles som ”en lukket 
fest”. Det er endnu mere udtalt, 
hvis man er begynder og som 
mand ikke tør byde nogen op. El-
ler som kvinde sidder og venter 
og venter. Jeg kender en danser, 
der har haft som succeskriterie, 
at hvis hun blev budt op en en-
kelt gang i løbet af en aften, så 
måtte hun være tilfreds med det.

Queer Tango Festivalen indeholdt 
ingen af de karakteristika. Alle 
dansede med alle og der var me-
get få dansere, der deltog med et 
”eksklusivt balkort”. Lærere dan-
sede med deltagere, begyndere 
dansede med avancerede, mænd 
dansede med mænd og kvinder 
med kvinder – og selvfølgelig 
dansede mænd og kvinder også 
sammen.
Jeg tror, at netop det, at næsten 
alle deltagere kunne begge roller 
– eller havde kendskab til beg-
ge roller, skabte en helt særlig 
stemning. Fejl, misforståelser og 
dansens kommunikationsproble-
mer blevet smilet eller leet væk. 
Alle kendte til, hvordan det er 
som fører pludselig ikke at ane, 
hvad man vil. Og alle kendte til, 
hvordan førerens usikkerhed øje-
blikkeligt forplanter sig til følge-
ren.

Mere af det!!
Jeg håber, at den specielle stem-
ning og den fantastisk åbne at-
mosfære vil vokse og brede sig 

i København. Allerede nu er der 
ved at blive etableret et queer 
tango miljø i København, og den 
første practica blev afholdt den 
4. september i Valby. De fle-
ste deltagere var nybegyndere, 
der aldrig havde danset før. Men 
mange af dem oplevede allerede 
den aften, hvor let det er at bli-
ve afhængig, og hvor fantastisk 
dansen kan være. Og practicaen 
vil blive gentaget – formentlig 
hver måned.
Der vil komme flere queer tan-
go-begivenheder. Der arbejdes 
på at etablere en queertango-
forening og en queer tango-mi-
longa i november. Hold øje med 
hjemmesiden 
www.queertango.dk 
eller tilmeld dig maillisten
queertango@queertango.dk.

Til sidst – og det kan ikke siges 
nok: Tak, tak, tak til ildsjæle-
ne, tak til Tina og Gunner, der 
skabte så gode rammer for fan-
tastiske oplevelser, inspireren-
de undervisning og de smukke-
ste danseoplevelser, jeg til dato 
har haft. Jeg ved fra de mails, 
jeg har fået, og de samtaler jeg 
har haft, at vi er mange, der fø-
ler denne taknemmelighed! 

Danmarks første – verdens største!

I 2000 blev verdens første inter-
nationale queer tango-festival af-
holdt i Hamborg. Hamborg Festi-
valen har siden fundet sted hvert 
år. Næste gang den 2.-4. oktober.  
I 2007 blev Sveriges første interna-
tionale queer tango-festival afholdt i 
påsken i Stockholm

I november fik Buenos Aires også sin 
egen Queer Festival. San Francisco 
holdt queer tango-festival i juli 2009.
Der er i dag også queer tango i Hol-
land, England og USA
Den første danske queer tango work-
shop blev arrangeret af Tina Solveig 
Koch i marts 2008, ligesom der har 
været queer tango på Rådhusplad-
sen sommeren 2008.
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10el diego

HVER TIRSDAG:
18.45-19.45 Introtime til Argentinsk Tango
19.45-24.00 Practica ”El Diego – 10”

Undervisning inkl. entré til practica: 90,-
Entré til practica: 50,-
SU rabat! Intro & entré: 60,-

www.m2tango.dkwww.m2tango.dk

M2tango Studio
Kapelvej 46 C, 2.
2200 København N

Danmarks første – verdens største!

TanGOssip 
Utrolige nyheder fra Rygtebør-
sen:
Upolerede rygter vil vide, at lo-
kalerne på Kapelvej er for pæne 
til Milonguita på en onsdag. Der-
for er Henrik Uldall på udkig ef-
ter mere rå, trashede lokaler- om 
hviskeriet da holder vand.

Henrik Gødsbøll, ham uden et hår 
på hovedet, har fået nye danse-
sko med gummisåler! Så nu er 
det slut med pivoteringer, ellers 
går han op i en spids!

Er Anastasia Khrouchtchova den 
blonde russiske kvinde fra Øster-
bro med kendskab til DNA og den 
slags, som danser i København 
kun blond, når hun danser. Det 
sættes der fra upålidelig kilde nu 
spørgsmålstegn ved. Forlyden-
der vil nemlig vide, at hun har en 
korthåret, sort paryk med blomst 
i! Eller er det blonde hår en pa-
ryk, og hendes virkelig hår sort?

Overkøkkenkonstruktrice Sol-
veig Pedersen, som i øvrigt er 
flyttet til Christianshavn og er 
superlykkelig, mener, at unge 
kvinder er alt for hårde ved de-
res mænd. I køkkenbutikker. De 
tager helt styringen og kontrol-
len og er nærmest uforskamme-
de, forstår man og fornemmer 
en dyb medfølelse med de han-
kønnede stakler. Det var måske 
værd at foreslå en dosis tango, 
med særlig vægt på samspil og 
føre/følge-problematik?

Den i miljøet ganske kendte 
Stenløse-danser, Anders Ander-
sen, har nu igen gjort sig i ud-
landet - denne gang i Irland, 
forlyder det. Hvad bliver det næ-
ste? Skal vi nu vente at se River-
dance-tango?

Hårdnakkede rygter hævder, at 
Eliana (’Piso’) Bay, som ofte ses 
på byens tangogulve, er sing-
le og superlykkelig. Hvad bety-
der det for tangoen? Den kræver 
som bekendt to for at lykkes.

Vedholdende, men ubekræfte-
de forlydender vil vide, at dan-
selærer Gunner Svendsen er på 
vej ind i den hellige ægtestand. 
Hmmmm.....?

I den boldgade forlyder det, at 
Miriam Fajnburg, Gunners man-
geårige dansepartner, har vist 
ham vejen op ad kirkegulvet ved 
selv at gifte sig med Tola Elley. 

At det ikke er uden konsekvenser 
at danse tango er Rikke Birkedal 
og Pål Østerud omdansende be-
viser på: de mødtes til tango, og 
nu buler Rikkes mave med en ak-
tiv juniordanser på vej frem.

En meget god australsk tango-
danser skal efter varme forlyden-
der være på vej til København, 
og en kvinde, som svømmer 
rundt i miljøet, vil gerne vide, 
hvor gammel han er. Indehave-
re af relevante informationer kan 
anonymt indlevere oplysninger 
til redaktionen, som vil udbasu-
nere dem for alverden.
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M2tango Studio
Kapelvej 46 C, 2.

2200 København N
www.m2tango.dk

Dybdegående og dynamisk træningsform
Opbygger styrke og bevægelighed
Forebygger og afhjælper skader

Mandag 16.30 – 18.30 i M2Tango Studio

Underviser: 
Body Self Development’s System Terapeut 
Lars Henrik Rasmussen

H
2 design · h2h.is

TanGOssip 
Den tidligere salsadanser, og nu 
meget entusiastiske tangodan-
ser, Poul Ebbe Rasmussen, over-
vejer ifølge forlydender at tage til 
tangofestival i Vilnius i nærmeste 
fremtid. 

Uafviselige rygter, som en dyb-
deborende researchredaktion på 
TangoTidende er ved at under-
søge rigtigheden af, vil vide, at 
det fra tv og alle øvrige medie-
platforme kendte par, Erik Dams-
gaard og Anni Føns, som efter 
succeserne Erik og Anni Goes To 
Hollywood og Erik og Anni Goes 
To Prison, er på vej med en 3 er. 
Der skulle således være forhand-
linger igang med en landsdæk-
kende TV-kanal om en opfølger 
til disse to megasællerter. Angi-
veligt arbejdes der intenst i ku-
lissen på forberedelserne til Erik 
og Anni Goes To Tango.

Forlydender vil vide, at en argen-
tinsk tangodanser på det sene-
ste er set på byens dansegulve 
iført hestehale. Han er interesse-
ret i at give workshops i tango og 
chacarera, mens han som stude-
rende på Københavns Universitet 
er her i byen de næste seks må-
neder.

Ovenstående kan ikke forventes 
at være sandt, men til gengæld 
kan det meste af det være urig-
tigt!

Kort nyt
Tango i Skelsnæs Pavillonen

Picnic med udsigt over Maribo-
søerne
Lørdag d. 11. juli havde Ulla Ol-
sen – én af tangodrivkræfterne 
på sydhavsøerne - arrangeret 
tangopicnic ved Skelnæs Pavil-
lonen på sydsiden af Søndersø 
ved Maribo, hvor hun og John 
Rask nu har boet i knap 5 år. 
Skelsnæs Pavillonen, som hører 
til Søholt Slot, er en idyllisk lille 
bygning i skoven med fri adgang 
for offentligheden – med et dej-
ligt trægulv som skabt til tango.  
Inden turen gik mod skoven, 

dansede vi en times tid foran 
Maribo Domkirke på nordsiden 
af søen. Tanken var oprindelig 
at danse for at skabe interesse 
for tangoen på Lolland og Falster, 
men da vejrudsigten havde væ-
ret temmelig ringe op til - og del-
tagerskaren beskeden - havde 
Ulla valgt ikke at gøre det store 
for at markedsføre arrangemen-
tet. Men en del forbipasserende 
stoppede da op for at se, hvad 
det var, vi havde gang i.
Da det var midt i sommerferien, 
var vi en lille, men overordent-
lig hyggelig gruppe mennesker – 
lokale såvel som københavnere, 
der efter at have stillet bilerne på 
p-pladsen i skoven vandrede de 
ca. 2 km ud til pavillonen. 
Selskabet var godt pakket med 
diverse kurve og køletasker fyldt 
med delikatesser, kold vin m.m. 
til frokosten i det grønne. Ulla, 

som også med stor glæde kok-
kererer, havde tilbudt at stå for 
madkurvene, så de af os, der 
kom langvejs fra, ikke behøvede 
at have madpakker med hjem-
mefra. 

Efter et solidt måltid var det tid 
til at starte musikken og indta-
ge det fine lille lokale, som næp-
pe kan danne rammen om mere 
end 10 par tangodansere – i tæt 
stil. Dansen fortsatte nogle ti-
mer, inden turen gik tilbage – 
først gennem skoven til bilerne 
– derefter til en kop kaffe i Johns 
og Ullas have, som ligger 7 km 
fra pavillonen.

Dejligt at tangoen også kan føre 
til gode bekendtskaber og hygge 
i helt andre omgivelser end de 
vante milongaer i København el-
ler de store festivaller ude i ver-
den. 
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Af Erik Lemcke

Argentinsk tango er en fantastisk 
dans med en spændende interak-
tion mellem en mand og en kvin-
de.

Fra et samarbejds- og ledelses-
synspunkt byder tangoen på mu-
ligheder for at udforske mange 
af de kvaliteter, der skal til for at 
trænge ind i et nyt område og for 
at erfare ledelseskvaliteter.
Vejen ind i tangoens verden er 
både udfordrende og spændende, 
men også fyldt med frustrationer 
Det første, en nybegynder må 
gøre, er at lære de grundlæg-
gende trin og regler for dansen. 
Enkle principper som at gå ”tan-
go gang”, at benene føres i lige 
liner, at man altid skiftevis anven-
der højre og venstre fod. Herefter 
kommer så de første figurer, som 
udgør fundamentet for mange af 
de senere dansekombinationer.
Derefter er det som på alle an-
dre områder et spørgsmål om at 
få rutine og om at få bevægelser-
ne ind i kroppen. Det handler om 
øvelse, om at få så mange tan-
gokilometer ind i kroppen som 
mulig. Noget af det mest grund-
læggende i tangoen er måden at 
bevæge sig på - måden at gå på – 
og selv øvede tangodansere ven-
der gang på gang tilbage til be-
gyndelsen, til ”gå-øvelserne”.
Der skal læring og udvikling til for 
at blive en god danser. At lære 
tango er næsten som et alfabet. 
Der er en række grundtrins kom-
binationer, som man må lære, og 
derefter kan man begynde at sige 
ord - og derefter hele sætninger. 
Der er dog en fordel ved tangoen, 
og det er, at man ikke behøver at 
kunne samtlige bogstaver, inden 
man kan begynde at forme dan-
sens sætninger. 

At fornemme og lytte
Ledelsesprincippet i tango er in-
teressant: Det bygger på, at det 
er den ene part, manden1, som 
giver impulsen. Men for at det 
skal blive tango, skal der opstå et 
tæt samarbejde mellem manden 
og kvinden2. Kvindens opgave er 
at lytte til de impulser, som kom-
mer fra manden, og gennem sin 
måde at opleve impulsen på at 
være medskaber af dansen. 

Kvinden lytter således til de impul-
ser, der kommer fra manden, og 
omsætter dem til trin. Men man-
den er lige så ansvarlig for at lytte 
til kvinden og anvende sit leder-
skab/sin indfølingsevne til at sen-
de impulser, der tager hensyn til 
den kvinde, han lige nu har som 
dansepartner. 

Det er vigtigt, at manden fornem-
mer, hvilken impuls der bedst bi-
drager til at skabe en dans, hvor 
kvinden oplever tryghed, glæde 
og oplever, at hun udnytter sit po-
tentiale bedst muligt. Der er tan-
goinstruktører, som siger, at det er 
mandens fornemste opgave at få 
kvinden til at tage sig godt ud på 
dansegulvet og til at opleve glæ-
den ved at være medskaber.

Hjertet åbnes
I tangoen møder manden og kvin-
den hinanden ud fra hjerte- og 
brystregionen. Det er oven i kø-
bet således, at i milonguerasti-
len danser partnerne bryst mod 
bryst. Tangoen er en dans, der bi-
drager til åbning af hjerteregionen 
og udvikling af sjælelige kvalite-
ter i såvel mand som kvinde. Den 
ideelle tango er for mange en in-
tensiv sammensmeltning med et 
andet menneske. Så tæt en rela-
tion anbefales dog ikke i hverda-
gens arbejdsliv mellem en leder 
og en medarbejder, men tangoen 
demonstrerer betydningen af at 
have hjertet med i ledelsesproces-
sen, og ikke kun hovedet. 

I tangoen er det som nævnt man-
den, der giver impulsen til dansen, 
og kvinden, der følger, og det kan 
være meget svært for mange mo-
derne, selvstændige kvinder. Men 
for at man kan blive en god le-
der, skal man først kunne accepte-
rer at blive ledet. Dvs. lytte til og 
modtage impulser fra andre
På det værdimæssige område 
kan vægten lægges på forskellige 
dele:

Du kan stræbe efter at give mest 
mulig glæde og fornøjelse til din 
partner, eller du kan stræbe efter 
at vise hvor mange trin og kom-
binationer du behersker, vise hvor 
avanceret ekvilibristisk du kan 
danse.

Dans med mange
Et andet karakteristisk træk ved 
tangoen er, at man danser med 
mange forskellige partnere på en 
danseaften. Hvis man virkelig vil 
være en god tangodanser, skal 
man være i stand til at danse med 
mange forskellige partnere. Ellers 
finder man aldrig ud af, om de im-
pulser, man giver, bliver forstået 
af andre end ens faste partner. 
En leder skal jo også helst være i 
stand til at lede mange forskellige 
mennesker.

Jo mere, man danser, jo bedre bli-
ver man til at give tydelige og syn-
lige impulser i dansen. I begyn-
delsen kan man som mand være 
tilbøjelig til at bruge armene til at 
trække eller skubbe kvinden i den 
retning, man ønsker. Det kan tage 
sig macho-agtigt og bestemmen-
de ud for manden, men er ubeha-
geligt for kvinden. En god mand-
lig tangodanser giver impulserne 
fra brystregionen (push/pull) og 
fra drejningen af kroppen. En god 
måde at træne på, hvor god man 
er til at give impulser i dansen, 
er at øve sig uden at tage normal 
dansefatning. Du kan i stedet som 
en øvelse lade kvindens hånd hvile 
på mandens bryst og så give im-
pulserne til dansen i kroppens dy-
namik og drejning. 

Dynamikken i dansen er en anden 
dimension, der er med til at gøre 
hver dans forskellig. Du må op-
øve din evne til at lytte både til din 
partners muligheder og til musik-
ken - og derefter fortolke den. 

Jeg håber, at ovenstående har gi-
vet et lille indblik i kvaliteterne i 
tango samt illustreret, hvorfor der 
kan opleves mange ledelseskva-
liteter i tangoen, men det vigtig-
ste ved tangodansen er den glæde 
og fornøjelse, som begge parter 
kan opleve i en dejlig spændende 
dans. Efter en godtango aften fø-
ler man sig inspireret opløftet og 
har fået ny energi. 

Tango, ledelse og samarbejde



Nye hold starter i uge 43
• Begynderhold tirsdag, onsdag og torsdag

Poema - miloNga På BryggeN
• Søndag d. 20. september kl. 18-22: 
   Show med Carlos Pérez og Rosa Forté
• Fredag d. 9. oktober kl. 21-02: Kulturnat

Practica På BryggeN
• Hver onsdag kl. 20.30-22.30

WeekeNd BegyNderkurser
• 26. og 27. september kl. 13-15
• 31. oktober og 1.november kl. 13-15

kviNdetekNik 
• Hver mandag kl. 15-16 og torsdag kl. 17-18
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