
Tango är vår passion! Vi, Cristina Ramirez och Tommy Persson, vill förena det latinska med det svenska där vi 
tar fram elegansen, sensualiteten och temperamentet i tango. En tango som skapas i stunden och bildar platsen 
för ett inspirerande möte mellan det manliga och kvinnliga. 
Vår vision är en man som både kan navigera paret på dansgolvet men också kan framhäva kvinnans självständiga 
och skapande personlighet. Kvinnan får en lika framträdande roll och är ingen ”följare” utan en emanciperad och 
självständig kvinna som tar initiativ och präglar dansen med personlighet och karaktär. 

Lördag 
11.30 - 13.00 WS 1. Milonguerostilens grunder: Hållning, tät abrazo, stegen, m.m. Alla nivåer. 
13.00 - 13.45 Lunch 
13.45 - 15.15 WS 2. Konsten att dansa på trånga dansgolv. Dansflöde och förhållningssätt på dansgolvet, 

återkomma till dansriktning mm. För Dig som dansat 2 år eller mer. 
15.30 - 17.00 WS 3. Pausernas poesi. För Dig som dansat 2 år eller mer. 
19.00 Knytismilonga 
Söndag 
10.00 - 11.30 WS 4. Magiska fötter, karaktär - egen teknik för kvinnor. Alla nivåer.  
11.30 - 12.00 Lunch 
12.00 - 13.30 WS 5. Musikalitet: att dansa till olika orkestrar. För Dig som dansat 1 år eller mer. 
14.00 - 15.30 WS 6. Milonguerogiros. För Dig som dansat 2 år eller mer.

WS 4 är öppen för singelanmälan. Till övriga WS gäller 
parvis anmälan och singelanmälda ställs på kö. 

Senaste anmälningsdag 22 januari via mail till 
info@tangosol.se. Efter bekräftelse från föreningen, 
betalar du in avgiften till bankgiro 699-7225 eller 
Swisha till nr 123 000 46 97 enligt nedan. 

Kostnad: 150 kr/ws, 400 kr/dag för medlemmar. 
Medlemskap för 2017 kostar 100 kr och kan 
betalas enligt ovan. 

Plats: Hembygdsgillet i Karlstad, Östra infarten 43 . 

Enklare fika mellan kurspassen håller vi med. Tag med egen 
lunch. 

Samtliga kurser riktar sig till dig som inte är helt ny i 
tango. Är du osäker, ställ en fråga till 
info@tangosol.se. Välkomna!

ARGENTINSK 
TANGO 

Kurs i Karlstad 28-29  januari med Cristina Ramirez och Tommy Persson


