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Tangueros Del Sur – Kristiansand tangoklubb

20.04.16

Kjære tangovenner
Det store arrangementet hittil i år har vært et kurs i januar, med godt over 70 deltakere, i tillegg til de som kom på
Milongaen. Etter det har aktiviteten vært søndagsmilongaene, som også er selve bærebjelken i klubbens aktivitet.
Frem til sommeren har vi flere hyggelige arrangement på programmet, så derfor denne orienteringen.

Sebastian De La Vallina kommer til Kristiansand 18. - 22. Mai
Sebastians besøk i høst ble en skikkelig boost for
klubben, både tangoteknisk og sosial, og vi satser
på at det samme skjer igjen nå, med enda flere
dager til disposisjon. Prisene er svært gunstige for
at flest mulig skal kunne få dette med seg. Flott
om dere melder dere på så snart som mulig, så vi
(Siv?) kan planlegge. Særlig bør erfarne dansere
melde sin interesse nå.Blir det ikke mange nok på
videregående nivå onsdag og torsdag, kan det bli
gjort om til et øvet/videregående nivå.
Programmet under Sebastian sitt besøk ligger ute
på både hjemmesiden tangoklubben, på FB
Kristiansand tangoklubb og Tango Sør siden.
Se her både for program og for påmelding

Fredag 20. mai blir det Milonga på Fevik Strandhotell
Arendal tangoklubb inviterer til sommeravslutning på sørlandets flotteste dansegulv

Medlemskap i Tangoklubben
PÅ tide å bli medlem.
Vi har ikke hatt fokus på dette, men det er på tide å betale medlemskontingenten. 350,- kroner til konto
tangoklubbens konto 3000 30 96269, merk med navn slik at vår kasserer Eivind Bergem beholder oversikten.

For øvrig jobbes det med
Det jobbes for å fordele instruktører for practica og vi ønsker at flere kan få prøvd seg som DJ’er. Det legges ut i
kalenderen hvem som har ansvar så se gjerne der www.tangoklubben.no, samt at det ofte vil annonseres på FB på
Tango sør. Vi har også så smått begynt å se på sommerprogrammet. Vi skal prøvedanse to dansegulv – se kalender
på hjemmesiden for tidspunkt.

Markedsføring
Vi har litt å gå på. Skulle gjerne hatt en fotograf i klubben. Nettsiden står på ønskeliste over ting vi burde gjort noe
med. Facebook siden Kristiansand tangoklubb kunne sikkert vært bedre. Den lukkede facebook-siden Tango Sør blir
mye brukt, men det er et ønske at alle bidrar med å krysse av på at de kommer/ liker osv. Når bare noen få krysser
av kan det virker mot sin hensikt.

Summertango.no
Dette er 3 året vi har dette store og eneste internasjonale
arrangement. Som noen kjenner til var det lenge en diskusjon om vi
skulle arrangere i år, nå er den avgjørelsen tatt og planleggingen i full
gang. I fjord var det plass til 25 par/ 50 deltakere på kursene. Det var
godt over 100 dansere på Milongaene. I år er kapasiteten økt, det er
også lagt inn teknikk-kurs som ikke er avhengig i at man har partner.
Det er tre pakker. Pakke 2. med 3 Milongaer og to teknikkurs – der
man kan komme selv uten partner bør være et godt tilbud som jeg
håper de som ikke får partner velger. Pakke 3 der man står på
venteliste til partner er jo også en fin pakke. Se ellers nettsiden
www.summertango.no for mer info.
Hjelp til gjennomføring
For å få til et slikt arrangement trengs innsats. Det skal åpnes, lukkes,
vaskers og registreres. Det skal servers nattsuppe, og kaker. I tillegg
er det vanlig å tilby husrom til gjester, både til DJ’er og instruktører,
og til deltakere. Det må være et mål at selv om man bidrar med dugnad så kan man delta på kursene. Vi planlegger å
engasjere noen ungdommer til å bistå på dagtid for å lette innsjekking, kaffekoking fruktservering osv. Dersom noen
melder seg som kjøkkensjef (planlegge servering, lage selv, bestille – mengde osv) så blir komiteen veldig fornøyd.
Komiteen ønsker at sosialt program, tilbud om overnatting og dugnad er fordelt og planlagt innen 22. Mai slik at vi
kan sende ut beskjed til alle påmeldte kort tid etter det.
Sosialt program
Selve kursprogrammet er ferdig. Det vi ønsker å lage et sosialt program, eller tilleggsprogram om man vil – som gjør
dette til et arrangement som blir noe spesielt. Vi planlegger felles grilling etter kurset på lørdag, det har også
kommet forslag om å danse i Markens på vei til grillingen 
Eksempel på tillegsprogram/ sosial program kan være:
X tar nattbad i Stampene etter Milonga kl 3. på natta- kontakt xx på tlf nr.
Y har 8 kajakker på bystranda kl. 9 lørdag – ca. 1 times tur – ring 000 om interessert
Z går tur i Baneheia kl ?? kontakt for interesse
Slike sosiale aktiviteter og det å ha overnattingsgjester skaper kontaktpunkt som gir mulighet for å møtes, ordentlig.
Alle som har ideer kan sende det på epost eller ta det opp med komitemedlemmene Margarita Milan, Marianne
Fries, eller Jan Kristian
Overnatting
Vi har bruk for overnattingsplass til instruktører og DJ’er. Vi har lyst til å kunne tilby overnattingsplass til alle som
ønsker det. Som vedlegg ligger liste som dere kan fylle ut. Vi vil så spørre dere før vi tilbyr plass, slik at dette blir greit
for vertskapet.
Nattmat
Vi trenger natt-kaker, kaker til ca. 100 personer to netter. Så det kommer lister.
Tidligere år har vi også fått medlemmer til å lage nattsuppe. Kan noen ta på seg dette eller skal vi kjøpe, økonomisk
sett er det en stor fordel å lage, men det er en betydelig jobb å lage nattmat til så mange.
Og når du har lest hit er det på tide å se på: www.summertango.no evt.Facebook – Tango sør (lukket gruppe)

Dugnad/ Vertskap for gjester under Summertango 17.- 19. Juni
(Det hender gjester kommer før og blir litt lenger)
Når noen trenger overnatting kan dere kontakte
Navn: ________________________________________
Adresse: ______________________________________
_______________________________________
Har plass til : ___________________________________
Takler følgede språk: _____________________________
Transport- gjester må ha bil/ bør ha bil/ kan gå/buss/ jeg kjører:

_______________________________________________

Jeg kan lage mat

Kake: _________________________ dag: ______________ stk:
Suppe: ________________________ dag: ______________ liter: _______________

Jeg kan bidra med andre ting, så kontakt meg gjerne:

Dette gjør jeg gjerne: ________________________________________

Sent til mail@tangoklubben.no (formelle adressen)
Eller tangoklubbenkristiansand@gmail.com

