Tangohelg med Hiba och Rene från London
25-26 Februari 2017
Sörviks Folkets Hus, Ludvika
Välkomna till en tangohelg med ett lärarpar som vi ännu en gång bjuder hit till Ludvika. Vår
erfarenhet av Hiba och Rene är att dom har en väl genomtänkt struktur på sina lektioner, har
intressant material, är engagerade i alla deltagare och åstadkommer en skön stämning på
lektionerna. Som vi längtar! Välkommen du också. All undervisning sker på engelska och
vill du veta mer om Hiba och Rene läs om dem och deras tangoskola Tango-Fever
Schema för helgen:
Lördagen den 25/2 2017
vi jobbar med den så viktiga grundläggande tekniken och lördagens workshops passar alla
som gått minst en grundkurs. Genom att förbättra och träna på grundläggande teknik så kan
alla utveckla sin dans vidare. Vi kommer att byta partner ofta under workshoparna och vi
kommer att erbjuda plats till en extra följare per 4 par om behov uppstår. Max 12 par per
workshop.
10:30-12:00 ws 1 Tango Technique, working on connection and balance
12:15-13:45 ws 2 Making sacadas smooth and dynamic
14:30-16:00 ws 3 Opening and Closing the embrace
18:00-19:00 Middag, vi beställer catering, mer info kommer senare
19:00-23:00 Milonga DJ Stig
Söndagen den 26/2 2017
för lite mer vana dansare som redan är bekväma på dansgolvet med såväl tango som vals.
Vi kommer att jobba mer i par och ha färre partnerbyten än under lördagen. Workshoparna
genomförs med jämna par. Max 12 par per workshop.
10:30-12:00 ws 4 Wonderful turns in Wals
12:15-13:45 ws 5 Back sacadas
Privatlektioner: det kommer att finnas några få tider för privatlektioner med antingen Rene
eller Hiba, på 45min eller 60 min, till ett pris av 45 / 60 euro per lektion. Några tider på fredag
eftermiddag och någon efter ws 5 på söndagen. Om du är intresserad (vem du helst vill ha
lektion med och om du har något speciellt ämne du vill ta upp) så hör av dig så ska vi se vad
vi kan pussla ihop.
Priser: 200 kr / ws och person. Paketpris för alla 5 ws 800 kr / person. Milongan ingår om du
går minst en workshop, annars 50 kr entré. Mer info om middagen kommer när vi har klart
med catering, riktpriset är ca 200 kr inkl kaka och kaffe, men man får ta med egen dryck om
man vill ha annat än vatten.

Anmälan senast den 17 februari 2017 till tango.corrientes.ludvika@gmail.com
Uppge ditt namn, telefonnummer och mailadress, vilka workshop du vill gå, om du vill gå på
milongan. Vi återkommer till frågan om maten. Räkna med att få en bekräftelse på att vi har
tagit emot din anmälan inom ett par dagar. Besked om plats på önskade workshops skickas
via mail senast någon dag efter sista anmälningsdag. Då får du också betalningsanvisningar.
Om du kommer från annan ort kan vi i föreningen försöka hjälpa till med övernattning om du
vill. Meddela i så fall detta önskemål och vi ska göra vad vi kan göra.
Om du har några som helst frågor så är det bara att maila till
tango.corrientes.ludvika@gmail.com
Hitta till Sörviks Folkets Hus
http://gulasidorna.eniro.se/f/sörviks-folkets-hus:14918691

