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Gardel og Tangoens Dag
Mens danskere over hele landet ske ikke ellers plejer at besøge. Og
fylkedes omkring firmajulefrokost- det har også givet mulighed for, at
bordene fredag den 11. december man kan fornemme, hvordan holdninog indtog diverse nydelsesmidler i gen til tangoen som musikalsk tradifast og flydende form, satte en lil- tion betragtes af stedernes DJ’s.
le, forhærdet og determineret skaPå den måde kan man ved selvsyn
re kursen mod Islands Brygge i Kø- høre og opleve, hvordan tangoscenen
benhavn. Hvorfor? Fordi de samme i København hele tiden bevæger sig i
dags aften valgte at deltage i en krydsfeltet mellem tradition og fornyfejring af den argentinske tango og else, mellem tryghed og udfordring,
en af dens allerstørste ikoner, san- mellem museum og laboratorium.
geren Carlos Gardel.
Heldigvis er der mange
At det lige netop
meninger om, hvordan
var den aften – juletangoen skal forstås, nyfrokostaftenen over
des, danses og tolkes.
alle i det vintermørHvis ikke det var tilfælke Danmark – som
det, så forsvandt dynadisse beslutsomme
mikken. Og netop denog målrettede menne konstante svingen er
nesker ’ofrede’ på
– i et historisk perspektiv
tangoen, skyldtes, at
– karakteristisk for tandenne dag er udråbt
goen som både dans og
til Tangoens Dag.
musik.
Historien bag daCarlos Gardel (øverst) og
Det kan imidlertid afgen går helt tilbage
Julio de Daro
stedkomme både voldtil 1965. Her fostrede
somme følelser hos de
komponisten og arranhengivne og fantastisk mugøren Ben Molar idesikalsk og dansemæssig
en om at gøre netop
nytænkning, som der ganden 11. december til
ske vist i fødselsøjeblikke
en markering. Datoen
ses skævt til, men som siknyttes til både Garden vurderes anderledes.
del og til komponisten
Det er tangohistorie ikke
Julio de Caros fødselsukendt med.
dage.
Man behøver blot at tænEfter i en årrække at
ke på, hvordan både den
have ført en intens kampagne for klassisk musik og jazzen havde inddenne mærkedag, sådan går histo- flydelse på en komponist og musiker
rien historien, blev først bystyret som Astor Piazzolla for at huske på,
i Buenos Aires og siden forbunds- hvordan hans nytænkning for mange
regeringen i Argentina presset til i med en passion for den ’traditionelle’
1977 pr. dekreter at erklære dagen tango var en provokation, men som i
for tangoens officielle dag.
eftertiden betragtes med anderledes
I Danmark er historien om denne respekt og beundring.
dag knap så heroisk og lang. Det
Sådan har det også været igennem
var i år tredje gang, at Tangofor- tiden på tangoscenen. Og hvis ikke
eningen stod bag arrangementet. det var – og fortsat er – på den måde,
Så at tale om en tradition, er må- risikerer det at føre til, at både dansen
ske nok at strække ordets betyd- og musikken ender på et institut for
ning til det yderste. Men en tradi- folkeminder.
tion ’i sin vorden’ da....
Heldigvis er det sådan på den køI Tangoforeningen har vi valgt benhavnske tangoscene, at alle sider
at samarbejde med den af de mi- af tangoen har mulighed for at blive
longaer, som holder åbent den 11. dyrket – og derfor er Tangoforeningen
december. Det har tidligere være også rigtig glad for, at kunne afholde
sammen med El Bailongo, med La Tangoens Dag i samarbejde med de
Boca og i år med Piso Nuevo.
forskellige milogaer. Det giver en muDet sker, for at foreningens med- lighed for, at medlemmerne kan oplelemmer kan få lejlighed til at op- ve både tradition og fornyelse. n
leve vandingssteder, som man måMads Bruun Pedersen

COPENHAGEN TANGO FESTIVAL
– den 12. – 16. maj 2010

Af Michael Porsborg Hansen
2009 var for os at se en bragende
succes med over 1.800 deltagere fra
20 forskellige lande fordelt på de fire
aftener. Dette var faktisk en forøgelse
på 50 procent i forhold til året før.
Men hvad mere vigtigt er, så har vi
fået meget positiv respons fra vores
deltagere. Denne succes var naturligvis kun mulig, fordi vi fik en bred opbakning fra jer som foreningens medlemmer. Dels fordi så mange valgte at
deltage i arrangementet, og dels fordi så mange stillede op, når det drejede sig om at løse det væld af opgaver, som et sådant arrangement
medfører. Med denne succes ligger
der nu en måske endnu større opgave foran os, for hvordan kan vi fastholde eller forbedre denne succes?
Festival 2010
Der vil kun være få ændringer at finde
i forhold til sidste gang. Igen benytter

vi os af Kedelhallen til aftenmilongaerne og af Indre By Medborgerhus til
eftermiddagsmilonga/workshop. Det
uforudset høje antal deltagere har afstedkommet, at vores indtægter var
bedre end budgetteret. Det i sig selv
var en meget positiv udvikling, som vi
naturligvis må forholde os til, hvis vi
vil fastholde vores position som ”non
profit-festival”.
Derfor vil dette naturligvis komme
deltagerne til gode, så vi har valgt at
sænke priserne, samtidigt med at vi
vil præsentere en endnu bedre festival.
Silencio Orquesta Tipica
På åbningsaftenen onsdag den 12.
maj begynder vi med live-orkester. For
at følge op på tilbagemeldinger om
at få et ”stort orkester”, er det med
glæde, at vi kan præsentere Silencio
Orquesta Tipica. De har før været her
som kvartet, men nu dobler vi op til et
otte mand stort orkester. De skal nok

få Kedelhallen til at koge over og give
os en fantastisk åbningsaften.
Milonga
Hver aften vil der være milonga i Kedelhallen fra kl. 21:30 og til langt ud
på morgenen, og vi vil være i trygge
hænder på et udvalg af internationalt
kendte DJs fra Paris, Bryssel, Basel og
Moskva. Dertil vil der hver aften være
show med de lærere, som afholder
workshop under festivalen.
Inden milongaen vil der igen i år
være intro for begyndere alle dage.
Det har vist sig at kunne trække mange nye folk til, og en sådan eksponering af tangoen over for potentielle dansere er jo en oplagt mulighed,
som vi må benytte os af.
Om eftermiddagen vil der sideløbende med workshoppen være eftermiddagsmilonga i Indre By MedborFortsættes side 4


gerhus. Her vil der igen være fri entre
for alle – en muligheden for at invitere nogle af sine ikke-tango dansende
venner med ud.
Milonga-pass
Du kan som medlem for kun 450 kr.
bestille et personligt Milonga-pass,
som giver adgang til alle festivalens
arrangementer. Men vær opmærksom
på, at vi kun har 300 Milonga-pass
med denne rabat til salg. Kig på websiden og se, hvordan du kan sikre dig
et milongapass allerede nu.
Det er en bindende tilmelding, men
du behøver ikke at betale før end ved
udleveringen af passet. Det sker ved
entréen onsdag aften på festivalen.
Hvis man ikke kan eller ikke ønsker at
deltage alle dage, kan man naturligvis
også købe entrebilletter hver aften på
stedet.
Workshop
Der vil være tre lærerpar at vælge
imellem, og nogle af dem vil I kunne
nikke genkendende til. Denne gang
vil man kan vælge at gå på workshop
med:
Pablo Inza/Eugenia Parrilla – Diego
Riemer/Maria Belén – Bruno Tombari/Mariangeles Caamaño
På opfordring fra nogle af sidste års
deltagere har vi lavet en lille ændring
i workshopprogrammet.
Flere deltagere efterlyste muligheden for at kunne deltage i færre lektioner, således at kræfterne også rakte
til at danse hele natten. Derfor vil hver
workshopgruppe bestå af tre moduler af 1½ times varighed. Hvis du ønsker, kan du deltage i flere grupper (af
4½ time) efter eget ønske og på den
måde tilpasse dine egne kræfter. Det
er muligt at deltage i workshop med
hvert par på henholdsvis Intermediate og Advanced niveau. Dertil vil der
være tre workshops med temaer som
Milonga, Movement og Musicallity.
Vi håber, at vi hermed efterkommer
nogle af de ønsker, som I har ytret.
Og så ønsker vi alle velkommen til Copenhagen Tango Festival 2010. n
Detaljeret beskrivelse samt tilmelding
foregår via www.tangofestival.dk



Videnskaben: Tango
giver god kemi
Tangoen fremmer positive følelser, dæmper de negative og sænker
niveauet af stress. Det dokumenteres i videnskabelige forsøg udført af tyske forskere. De har undersøgt følelsesmæssige og hormonale reaktioner ved at danse argentinsk tango.
Af Johnny Oreskov
I en videnskabelig undersøgelse, der
er blevet publiceret i det første nummer af internet-tidsskriftet ”Music and
Medicine”, har tyske forskere fra universiteterne i Frankfurt am Main og Oldenburg kigget nærmere på, hvilken
effekt det at danse argentinsk tango
har på følelser og kroppens kemi.
Nærmere bestemt målte de niveauerne af hormonerne cortisol og testosteron med spytprøver, og personens
følelsesmæssige reaktion blev bedømt
med en såkaldt ”Positive Affect, Negative Affect Schedule” (PANAS)-test,
hvor personen udfylder et spørgeskema, om hvor ofte og hvor stærkt man
har haft en række forskellige positive
og negative følelser.
Dans med en partner
Forsøget blev udført over en række
på hinanden følgende søndag aftener
i Academia de Tango i Frankfurt am
Main i Tyskland, og bestod af 20 minutter med enten dans med partner
og musik; ”dans” med partner, men
uden musik; ”dans” uden partner,
men med musik; og endelig bevægelse uden hverken partner eller musik.
Før og efter hver aftens forsøg blev
der taget en spytprøve og udfyldt et
PANAS-skema fra hver person. De
gange, hvor der var musik, var det
den samme musik, og dansede man
med en partner, var det ligeledes den
samme partner hver gang.
Deltagerne
De frivillige deltagere i forsøget bestod af 11 kvinder og 11 mænd, der
alle havde danset argentinsk tango i
mindst et år.
To af kvinderne og to af mændene
havde meldt sig til forsøget enkeltvis
og mødte først deres dansepartnere til
forsøget, mens de øvrige havde meldt
sig sammen med parter. Som tak for
deres deltagelse modtog de alle en
gratis tangoundervisningstime.

Stress-hormon
Cortisol er det ene af to stress-hormoner, der udløses for at forberede kroppen på at skulle yde en ekstraordinær
indsats.
Men hvor det andet stress-hormon
– adrenalin – virker hurtigt og kortsigtet, påvirker cortisol kroppen gennem længere tid. Ved vedvarende påvirkning fra cortisol – i en langvarig
stresstilstand – kan dette føre til en
lang række problemer og sygdomme,
såsom for højt blodtryk, svækket immunforsvar, hukommelsesproblemer,
depressioner og udbrændthed.
Øget sexlyst
Testosteron er primært kendt som det
mandlige kønshormon, men findes
også i mindre mængder hos kvinder.
Testosteron har bl.a. den effekt på
begge køn, at det forøger personens
mentale og fysiske energiniveau, samt
øger sexlysten.
Høje mængder af testosteron i blodet er blevet knyttet til aggressiv og
mere risikofyldt adfærd – både hos
mænd og kvinder. Endelig har det
også den effekt, at det vedligeholder
og opbygger muskelvæv, hvilket også
har medført, at det er blevet brugt
som præstationsfremmende middel i
sportens verden.
To sæt følelser
Den nyere forskning inden for hjernens funktioner har vist, at de positive og de negative følelser ser ud til
at opstå i hvert sit område i hjernen,
og de fungerer faktisk ret uafhængigt
af hinanden.
En person kan således have forskellige, for det meste medfødte, anlæg
for disse to sæt følelser, så man enten
kan have mange og stærke negative
følelser, eller mange og stærke positive følelser.
Der er altså ikke nødvendigvis nogen naturlig ligevægt mellem negative og positive følelser.
Forsøget viste en ”lille stigning i po-

sitiv affekt” – altså lidt mere positive
følelser – ved både bevægelse uden
musik og partner, og ved dans uden
partner eller uden musik. Derimod var
der en langt mere markant stigning i
både positiv affekt, samt et lille fald
i negativ affekt – altså både flere og
stærkere positive følelser og samt et
fald i negative følelser – ved rigtig tangodans med både partner og musik.
På samme måde som med affekten, blev Cortisol-niveauet også kraftigst påvirket af rigtig tangodans. Her
var der et fald i de målte værdier på
0,7-0,8 nmol/L, mens værdierne højst
faldt halvt så meget ved de øvrige målinger. Testosteron-niveauet var generelt næsten uændret ved bevægelse
uden partner, mens niveauet steg hos
begge køn, når bevægelse foregik
med partner, både ved dans uden musik og rigtig dans med musik.
To undersøgelser
Der har indtil nu ikke været udført
særligt mange videnskabelige forsøg,
omkring forskellige danse og deres effekt på kroppen.
Men førsteforfatteren på den videnskabelige artikel, Cynthia Quiroga
Murcia, nævner dog i sin artikel to tidligere undersøgelser.
Én hvor mere intens dans til afrikansk rytmer gav sig udslag i et højere cortisol-niveau efter dansen.
Og én blandt konkurrencesportsdansere, hvor der også blev målt højere mængder af cortisol efter dansen. I det sidste tilfælde mente man,
at det var selve konkurrence-elementet der udløste den forøgede mængde
af stresshormonet.
Positiv effekt
Konklusion på undersøgelsen er imidlertid ret klar: tangodans har en tydelig positiv effekt på danserens sindsstemning, langt højere end ved blot at
bevæge sig sammen med en partner,
eller ved blot at bevæge sig til musik.
En effekt kan også direkte måles i
kroppens kemi, med et tydeligt fald i
cortisol-niveauet og en stigning i testosteron. Netop faldet i cortisol er
værd at hæfte sig ved, da dette faktisk antyder, at argentinsk tango er et
ganske effektivt middel mod stress –
noget som omkring 25 procent af den
danske befolkning skønnes at lide af,
og som er blevet anslået til at koste
det danske samfund omkring 10 mia.
kroner om året*.

God kemi
Det bemærkes i artiklen, at der kun
er tale om en meget lille undersøgelse
med få deltager, og der skal større og
mere omfattende forskning til, bl.a.
omkring betydning af partner, musikvalg, bevægelsesintensitet, hvor lang
tid man danser, osv. for at opnå et
mere nuanceret billede af dansens effekt på kroppen.
Personligt synes jeg dog ikke, at der
er den store grund til at vente på flere
undersøgelser fra videnskaben i denne sammenhæng.
Jeg vil blot kaste mig hovedkulds ud
i selv at udforske tangoens nydelse,
og kan da kun opfodre alle andre til
at gøre det samme. Men nu kan man

jo så gøre det med den behagelige
viden i baghovedet, at der beviseligt
opstår positive følelser og god kemi
i dette skønne samspil – mellem dig,
din partner og musikken – som kaldes
for Argentinsk Tango. n
Reference: Cynthia Quiroga Murcia,
Stephan Bongard and Gunter Kreutz:
“Emotional and Neurohumoral Responses to Dancing Tango Argentino: The Effects of Music and Partner”,
publiceret i Music and Medicine, vol. 1
no. 1. (http://mmd.sagepub.com/cgi/
content/abstract/1/1/14)
*Kilde: DR - Stress i tal (www.dr.dk/
stress)


Elevatortango
Svensk bog tager læserne med på dansegulvet i Buenos Aires – og fortæller også om, hvordan- forfatteren har oplevet miljøet uden for tangogulvet, milongaerne og imellem dansene.
Af Mads Bruun Pedersen
Jeg er færdig med tango. Slut. Jeg gider ikke mere. Hvorfor er det nu lige,
at det er så sjovt med det der tango?
Det er alt for opreklameret? Det synes
jeg i hvert fald. Hvorfor stå model til
det. Ikke mig. Længere.
OK, der har da været gode aftener.
Også med nogle fantastiske danse.
Faktisk mange, når jeg tænker mig
om. Danse, som bare har sendt mig
steder hen, hvor jeg glemte tid og
rum. Herligt. Det hele værd. Når jeg
husker tilbage, så har der faktisk også
være aftener, hvor jeg til sidst måtte
sige nej tak, min fødder var for ømme
til at danse mere, så meget havde jeg
været på gulvet.
Egentlig er det svært at tænke på
ikke længere at skulle opleve sådanne
aftener. Måske skulle jeg give tangoen en chance mere. Bare en! Eller et
par stykker. Man må jo også investere
noget i sagen. OK, jeg stopper ikke.
Jeg kommer igen. Jeg bliver ved. Jeg
gider godt – for når det lykkes, så er
det bare fantastisk. Musikken, bevægelsen, omfavnelsen, kontakten, nærværet, rytmen ...
Fra ’Mekka’
Minder dette nogen om noget? Min
fornemmelse er, at det blandt tangodansere, måske især kvinder, ikke er
nogen helt ualmindelig oplevelse af
forholdet til dansen og til tangoscenen, der beskrives her.
At en sådan oplevelse ikke er enestående, vidner en bog af den svenske
tangodanser Margareta Westergård
om. Hun har tidligere i år udgivet en
introduktion til dette mystiske, mærkelige, fascinerende og besynderlige
miljø, som ud over alle besværlighederne med at lære at danse tangoen,
også udgør en del af det at være tangodanser.
Forfatteren har med base i sit hjem
i Sverige i en årrække besøgt og boet
i ’Mekka’ – Buenos Aires – i kortere eller længere perioder, og hun har her
flittigt ført dagbog over sin oplevelser,
fornøjelser og iagttagelser af tangomiljøet der.


Det er der kommet en bog ud af,
hvor læserne får et til tider hudløst
ærligt billede af hendes oplevelser.
Både på, langs med og uden for dansegulvene.
Krydsklip
Bogen er bygget op i en række kapitler som for eksempel: ’Koder på Mi-

longorna’, ’Att vara tangoturist’, ’Män,
kvinnor, relationer i tangomiljön’, ’Hissåkning mellan himmel och helvete’,
for at nævne nogle.
Pladsen her tillader ikke en detaljeret gennemgang af hvert tema. Men
generelt er hvert kapitels grundtekst
flettet sammen med uddrag af MWs

Margareta Westergård: Tango i Buenos Aires – koder och
passion. 284 sider.
Instant Book. Stockholm 2009. Pris: 191
sv. kr. Bogen kan bestilles på hjemmesiden: www.instantbook.se

dagbogsoptegnelser af relevans for
temaet i afsnittet. Med brug af krydsklip læser vi om de tangotanker, hun
har gjort sig både på det mere personlige plan og om tangomiljøet i almindelighed. Disse dagbogsuddrag
tjener til at gøre de mere nøgterne
overvejelser over livet og miljøet levende – og altså også personlige.
Uskrevne regler
For de, der har været i BA (og det
har ganske mange efterhånden), og
for de trods alt flere, der ikke har, får
man med bogen en fornemmelse af
(gen)kendskab til takt-og-tone i miljøet.
Skønt der ikke findes en officel tangolov om må/må-ikke, er der mange
uskrevne regler, som kan drille eller
besværliggøre livet for en udenlandsk
tangoturist i BA. Men hvis man over
tid gør sig nogle erfaringer, kan man
få oplevelser, som sender en både til
himmels og i helvede, forstår man på
forfatteren.

I et afsnit har MW hentet et uddrag
af sin dagbog fra november 2008. Her
beskriver hun, hvordan hun har følt
sig bortsorteret på de milongaer, hun
har besøgt.
Der er mange turister, skriver hun
og forklarer, at hun føler sig som et
gammelt slidt møbel. Det er lidt trist,
men det er nok bare sådan, at man
må acceptere, at udviklingen går
mod, at hun bliver stadig mere uinteressant som dansepartner. Men så
fortsætter hun:
Himmel og helvede
”Men sex dagar senare var det ett helt
annat ljud i skällen: 19. november:
Vilken härlig dag og vilka härliga Milongaupplevelser! Än är det inte slut
på det roliga. Det blev en succéMilonga! Jag dansade nio tandor på raken
och flertalet danser var mycket bra till
superbra.”
Hvis man har haft modet til at begive sig ud i tangoverdenen, så må
man være forberedt på ”at åka upp

och ned mellan himmel och helvete.
Det här råkar du ut för även om du är
en mycket bra, uppskattad dansare,
om du är ung och vacker och väldansande, om du är en professionell
dansare. Det finns så många faktorer som styr hyr upplevelsen bliver på
en Milonga. Viktigast är kanske vilka
presumtiva danspartners som finns
på plats men också vilka dina ’kunkurrenter’ ar och om det är mans- eller kvinnoöverskott. En vigtig fotbollsmatch kan också förändra läget på
Milongan”, hedder det videre.
Der er mange iagttagelser fra MWs
dagbøger af denne type i bogen (sine
steder også lidt vel mange!), som giver
den personlige vinkel på tangolivet.
Spilleregler
For alle, som har været eller er på
scenen, uanset om det er i Danmark
eller BA, er der tankevækkende iagttagelser og analyser i denne bog.
Det gælder det sociale liv, det følelsesmæssige ditto (som spiller en ikke
ubetydelig rolle), det venskabelige og
det dansemæssige.
Der er som sagt ingen tangolove,
man kan blive straffet for at overtræde. Men som i så mange andre situationer mellem mennesker er der alligevel nogle spilleregler, det er nyttigt
at kende. Bogen afslutter med give en
brugsanvisning til, hvordan man skal
gebærde sig socialt, og til hvilke koder, der er i spil på milongaerne.
Bogen indeholder derudover ordlister,
oversættelser af kendte tangosange til
svensk og litteraturanvisninger. n

To milongaer genåbner i København
Efter nytår går to af byens ’gamle’ dansesteder atter i luften. Det drejer sig om La Milonga, som har været i ’eksil’
fra deres årlange tilholdssted i Tinglutti i Valhalsgade på Nørrebro. På grund af ombygning af huset har La Milonga
derfor været opstaldet hos M2Tango på Kapelvej i en periode.
Men fra i januar genfindes den gamle takt om fredagen, fortæller Celeste Meersohn, som lover at præsentere nærmere på hjemmesiden: www.lamilonga.dk, når program og arrangement er færdigt.
Tæt stil
Det andet sted, som efter at have søgt nye lokaler, genåbner, er Henrik Uldalls dansested
om onsdagen, Milonguita. Det sker den 13. januar på Cafe Kellerdirk på Frederiksberg.
Her kan man mellem kl. 20-24 genfinde den tætte stil, fortæller Henrik Uldall, som fremover vil lancere sin milonga således: ’Milonguita – now the close embrace milonga’.
- Jeg satser på de klassiske dyder: nærvær, poesi, musik og mangfoldighed i det små.
Derfor kommer jeg måske nok til at være endnu mere streng med sådan noget som danseretning og hvordan folk er på gulvet, end jeg har været tidligere. Dels fordi det mere skal være et danse- end et
øvested. Og dels fordi der er mindre plads at være på.
- Der bliver derfor især lagt vægt på tæt stil, og hvis folk vil lave mange trin og danse åbent, så er der andre steder at gøre det. Det er ikke fordi, det skal være stift, men det er vigtigt, at folk tager omfavnelsen alvorligt, siger
Henrik. n (mbp)


Julekonkurrence:

Hjælp kassereren!
Det er et utaknemmeligt job at
skulle hive penge ud af folk – og så
lige her i juletiden.
Hvordan skriver man en venlig
opfordring til foreningens medlemmer om, at nu er det tid til at forny
medlemskabet, så det fortsætter
hele 2010 for kun 200 kr.?
Jo – man kunne måske gøre det
på en lyrisk facon med et vers eller to, så jeg gjorde forskellige forsøg:
1 . En sang fra de varme lande
– version 1:
Nu er det tid igen
Nu er det tid igen
Mit medlemskab varer lige til påske
Nej det er ikke sandt
Nej det er ikke sandt
for ...........................måske...
2 . En sang fra de varme lande
– version 2:
Nu er det tid igen
Nu er det tid igen
for kontingentfornyelse
......
3. Kassererens hemmelige tanker:
Jeg glæder mig i denne tid,
hvor jeg med flid
vil registrere hvert et beløb og
hver en bid
......

selv vurdere)
• Man støtter en god sag!
• Det kan ikke betale sig at lade
være (alene rabatten til Tangofestivalen dækker halvdelen af kontingentet. Hvis man derudover blot går
på en af de milongaer, som giver rabat til foreningens medlemmer, een
gang hver 18. dag i løbet af året, så
er hele kontingentet tjent hjem)
• Man kan deltage i foreningens
gratis søndagspractica i Korsgadehallen
• Man modtager TangoTidende
fire gange om året
• Vi arbejder i øjeblikket på at få
PBS til at udsende giroopkrævninger
inden jul – og når man så har betalt,
vil det efterfølgende være muligt at
tilmelde sig betalingsservice
• Hvis man ikke kan vente på girokortet – eller ikke modtager det –
kan man også indsætte kontingentet på 200 kr. direkte på foreningens
(giro)konto i Danske Bank:
Reg: 1551 – Konto: 0016783528
IBAN: DK9630000016783528 (for
overførsel fra udlandet)
• Man skal huske at angive medlemsnummer eller navn sammen
med indbetalingen (hvis indbetalingen ikke kan henføres til et medlem,
betragtes den som en gave til foreningen ;-))
• Og hvis man allerede har betalt
for 2010, skal man selvfølgelig ikke
betale igen
• Betalingsfristen er den 31. januar 2010
• Nye medlemskort for 2010 udsendes i begyndelsen af det nye år.
Forslag sendes til: kassereren@
tangoforeningen.dk senest den
31. januar 2010.
Vinderforslaget vil blive offentliggjort i TangoTidende – senest i decembernummeret 2010. Men præmien udbetales/tilbagebetales straks
i det nye år.
Er man kun interesseret i at forny sit medlemskab uden at deltage i
konkurrencen, kan man blot forholde sig til ovenstående faktaliste. n

Jeg indså hurtigt, at jeg ikke var
på hjemmebane her. Så derfor udskrives hermed en lille konkurrence, hvor man kan vinde et års medlemskab af Tangoforeningen.
Opgaven er at formulere en tekst
(lyrik eller prosa), (venlig, truende eller manipulerende – alle kneb
gælder), som kan få flest medlemmer til at forny deres medlemskab
af foreningen.
Hvis man kan få noget fornuftigt
ud af ovenstående håbløse forsøg
så udloves to medlemsskaber (1
person – 2 år eller 2 personer – 1
år).
Her er forskellige fakta, som man Med venlig hilsen
kan slå på (lødigheden må man Poul Ebbe Rasmussen, kassereren



Fire fredage i november i selskab med pianisten Charlotte
Støjberg og danseren Mette
Munk Andresen har fået mere
end tyve tangodansere til at
prøve at forstå tangomusikken,
og hvordan man kan anvende
den i dansen.

Af Esther Flytkjær
”Duk-duk-duk-duk-duk”. Lyden af
Oscars små hundepotter på parketgulvet hos M2tango på Nørrebro får
smilet frem hos deltagerne i musikseminaret ”Musica, Maestro”.
Mette Munk Andresen tager fat om
Oscar. Hun bærer den lille hvide terrier hen i den turkisfarvede hundekurv
under bordet, hvor computeren med
musikken står.
Dér ligger han så og kigger på de
tangomennesker, som han bedst kender i fuld bevægelse på dansegulvet.
Stor interesse for musik og dans
Mette Munk Andresen har i længere
tid haft lyst til at indvie tangodansere i
at bruge musikken i dansen. Men hun
har manglet et sprog til at formidle
sine egne erfaringer på.
Et tæt samarbejde mellem M2Tango
og orkestret Tre Til Tango med foredrag på ca. 40 skoler inspirerede Mette Munk Andresen til pilot-projektet

Charlotte Støjberg

Luftbandoneón
og danseøvelser

”Musica Maestro”, hvor hun har slået sig sammen med pianist Charlotte
Støjberg.
Mere end tyve tilmeldte til et kursus kl. 18.30 på fredage vidner om en
stor, bred interesse for at lære noget
om den musik, der er forudsætningen
for tangodansen.
Hvad hører I?
Charlotte Støjberg har denne sidste
fredag i forløbet ladet klaveret stå i
Jylland.
”Vi skal se på forskellige orkestres
karakteristika.”
Mette Munk Andresen sætter et
stykke musik på. Nogle deltagere lukker øjnene, andre bevæger foden lidt
på gulvet. De står i en rundkreds.
Charlotte iagttager de mange ansigter. Musikken stopper efter et stykke
tid:
”D’Arienzo – Hvad hører I?”
En lyshåret kvinde tager ordet og
svarer sikkert:
”Bandonéon, bas, piano, violiner”.
Det er den typiske orkesterbesætning i perioden 1930erne til
1950erne.
”Hvad ellers?”
Charlotte kræver flere svar, efter at

have undervist i tangomusikken de tre
foregående fredage.
”Der spilles en del stacatto,” kommer det stille fra en deltager.
”Jah”. Charlotte bevæger sig rundt
på gulvet i midten af rundkredsen.
Hun griber en luftbandoneón, slår den
mod lårene og udbryder:
”Tzac, tzac, tzac, tzac – en meget
aggressiv stacatto. Hele orkesteret
spiller stacatto”.
Mette demonstrerer med sin ranke
og lette krop, hvordan stacatto kan
danses. Hendes trin er korte og møder gulvet lidt skråt.
Og så er det hele holdets tur, og
fodsålerne sættes i trægulvet. ”Dak
dak dak dak” – en hel del højere end
lyden fra Oscars små hundepoter. Aftenen byder også på Canaro, Di Sarli, Pugliese og den mindre dansable
Piazzolla.
Mere i samme dur
På de foregående seminarer har holdet arbejdet med takter, rytmeforståelse og instrumenternes roller i musikken. Det kan være pianoet lige så
vel som bassen eller violinerne, som
spiller rytmen.
Marcato, syncopa og dos er eksem-

pler på rytmer, og skift mellem dem
i samme tango er almindeligt. Melodistemmen er der også øvelser i at
danse til. Alt sammen noget der med
fortsat lytte- og dansetræning kan
skabe et godt udgangspunkt for at
anvende musikken i dansen, eller måske danse med musikken.
Figurer får næsten ikke opmærksomhed, bortset fra en enkelt øvelse i
at bevæge sig til musikkens fraseringer, dvs. musikkens ”sætninger”.
Hans Tybjerg fortæller efter kurset, at han nu hører instrumenternes
forskellige roller som rytme og melodistemme mere klart. Susanne Petersen synes ikke, at det er nok at lære
sekvenser med trin, man skal også
lære at bruge musikken.
Musikteori
Efter fire fredage har hun fået en musikåbenbaring. Hun har oplevet en visualisering af musikteorien i Mettes
dansedemonstrationer og gennem
sine egne øvelser på gulvet. Det var
ellers lidt teknisk til at begynde med.
Flere par indtager dansegulvet. Musiknumrene spilles i deres helhed til
ca. 30 minutters practica. Hvis logistikken ellers tillader det, er det Mette
Munk Andresens ønske at tilbyde flere
kurser i samme dur i samarbejde med
Charlotte Støjberg.
Oscar logrer med halen. Selvom der
ikke har været meget dans denne aften, er det smilende ansigter, der forlader lokalet på Kapelvej ved 21-tiden. n

Mette Munk Andresen


KORT NYT
Tangoens Dag - med chacarera

Den 11. december fandt ca.150 tangoentusiaster i fejringen af tangoens internationale festdag, årsdagen for tangoikonet Carlos Gardels fødselsdag.
Det skete i Islands Brygge Kulturhus, hvortil milongaen Piso Nuevo havde flyttet teltpælene for i samarbejde med Tangoforeningen
denne aften at være værter for en
aften, som bøde på introduktion til
den argentinske folkedans chacarera og milonga til både traditionel
og udfordrende musik.

Lisbeth (tv.) og Anette bevogtede
entreen på Piso Nuevo.
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En af den københavnske tangoscenes markante figurer, Victor Diaz,
underviser,
sanger, DJ
og entertainer, afslører
sig i sandhed som damernes ven.
I hvert fald har han i den seneste tid optrådt i hele tre dameblade - hans nyeste CD er
anbefalet i det erotiske magasin Tidens Kvinder, kvindebladet Q - og så er han smækker model i en artikel om
’tangomode’ i modemagasinet IN (inklusiv smukke
sko fra M2Tango)
At tage til juletangokursus i Randers kan føre til meget. For eksempel fik Rune Sween fra København og
Lise Trautner fra Århus danset ret godt og temmelig meget igennem sidste år efter at være braget ind i
hinanden under designskolens højloftede tag. Og det
holder endnu - både taget og forholdet - forlyder det
fra en fladsnudet Bobcats indehaverinde.
Og mere fra samme egn: Hanne Ravn fra København og Esben Wong gik lige durkt ind i en baglæns
ocho for to juletangoår siden i Randers, og de fortsæt-

Eliana (nr. 2 øverst fra venstre) og Patricio
i centrum førte an i løjerne.

ter tangovalsen på Østerbro den dag i dag ..... såhhhhh det!
I den modsatte ende svinger Eliana (’Piso’) Bay sig
fortsat rundt i singlemanegen - og er efter signende
(hendes eget udsagn!) fortsat super lykkelig for det.
Det i sidste nummer af TT fremførte forlydende om, at
Erik og Anni, kendt fra de seriøst kulørte medier for
deres beundringsværdige indsats for at holde sig på
toppen af gossipen, skulle være i gang med at lære
verdens bedste pardans fra grunden, har det ikke været muligt at få bekræftet (og det endda trods brug
konventionsstridige interviewmetoder).
I erhvervsdagbladet Børsen kunne man for nylig opleve en i tangomiljøet kendt pilot, som iført ulastelig SAS-uniform demonstrerede, hvordan han kunne
lande et fly i et badekar. Michael (TABA) Porsborg
Hansen er nemlig blevet interviewet om sit liv - og
heri indgår både badekarflyvning og tango som to vigtige komponenter, forstår man.
Der savnes nyt fra Stenløse-danseren. Kender nogen
noget til, hvor han har været på det seneste? Hvis ja,
så giv lyd.
Ovenstående kan ikke forventes at være sandt,
men til gengæld kan det være urigtigt.

Tangopraktika
Kære tangodansere. Der er mulighed for at øve tango på søndag eftermiddage i Korsgadehallen i Korsgade på Nørrebro mellem kl. 14 og
17. Tag selv noget musik med.
Hvis du har lyst til at øve, men
ikke har nogen partner at tage
med, så husk at du sagtens kan
bruge vores Facebook-gruppe til at
lede efter en partner. Og sørg så
for at få inviteret så mange som
muligt, så endnu flere kan og vil
benytte praktikaen.

Indkaldelse til generalforsamling i Tangoforeningen

Fredag den 26. marts 2010

Sted: Oplyses senere

I det første nummer af TangoTidende 2010 følger en beretning og dagsorden for generalforsamlingen samt forslag til
foreningsaktiviteter i det
kommende år.
Forslag til, hvad foreningen skal
lave, er meget velkomne og
skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage inden
generalforsamlingen.

Pva. bestyrelsen
Mads Bruun Pedersen
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