
Bryndís är född och uppvuxen på Island och tillhör idag lärarteamet på M2Tango i Köpenhamn. 
Hennes mål är att ge eleverna fler möjligheter i dansen genom att arbeta med teknik, grundelement 
och balans.
Hany ingår också i lärarteamet på M2Tango. Han älskar att arbeta med teknik, men värdesätter 
samtidigt lugn och elegant dans i tät omfamning.

Fredag 
18.00-19.30 WS 1 Vi inleder kurshelgen med att bekanta oss med lärarparet och ta del av deras 

nycklar till det som gör tangon så njutbar; bl a den bekväma fattningen, den goda 
kontakten, den sköna promenaden och inte minst dansglädjen. 

Lördag 
10.00-11.30 WS2 Teknikklass cirkulära rörelser. Cirkulära rörelser ger många möjligheter till 

variation och är bra att ta till när vi är många på dansgolvet. 

12.15-13.45 WS3 Tango. Vi får lära oss några användbara figurer på det cirkulära temat. 
14.00-15.30 WS4 Tangovals. Vi tittar närmare på tangovalsens flödande karaktär och får tips på enkla 

stegkombinationer som lockar upp alla på dansgolvet. 

19-21 Enkel kursmilonga. Snacks och lättöl serveras. 

Söndag 
10.00-11.30 WS5 Tango. Vi går igenom hur vi kan binda ihop olika steg och figurer så att det blir ett 

härligt dansflöde där gränserna suddas ut. 
12.15-13.45 WS6 Tangovals. Många stegkombinationer från tangon kan också användas i 

tangovalsen.

Förkunskapskrav: Du ska ha gått minst en grundkurs

WS 1 är öppen för singelanmälan. Till övriga WS 
gäller parvis anmälan och singelanmälda ställs på kö.

Senaste anmälningsdag 7 september 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 per WS 
Ev. medlemsavgift 100 kr tillkommer.

Plats: Vinden, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1

Te, kaffe och frukt håller vi med. Tag med egen lunch.

Kostnadsfri repetition med Anne Marie för 
kursdeltagare söndag 23 sept kl 15.00 på Vinden.

Har du 
funderingar; ställ 
en fråga till 
info@tangosol.se. 
Välkomna!

ARGENTINSK 
TANGO 

Kurs i Karlstad 14-16 september 2018 med 
Bryndís Halldórsdóttir och Hany Hadaya


