
6-8 september

2019


Vinden på Gjuteriet, 
Verkstadsgatan 1 på 
Herrhagen 
 
WS 1-2 250 kr per ws 
WS 3-6 200 kr per ws 
+ medlemskap i Tango Sol 
100 kr 

Betalas via  
Swish 123 000 46 97  
eller bg 699-7225 

Anmälan senast 
söndag 1 september  
till info@tangosol.se. 

Parvis anmälan, 
singelanmälda ställs på kö. 
Singelanmälan till ws 6. 

Fredag 6 september

Kl 18.00-20.00 WS 1 Tangodidaktik för 
alla, del 1  

Vi lär oss allra bäst när vi finner en 
glädje i själva lärandet, och om 
kunskapen ska bestå, behöver 
undervisningen även väcka en känsla. 
Kom på detta spännande seminarium 
där vi varvar teori och praktik, och lär 
dig mer om hur vi kan lära av varandra. 
Ges för första gången i Värmland!  

Seminariet består av två delar, fredag-
lördag, och är för dig som:  

• är nyfiken och vill lära dig mer om 
undervisning och lärande i tango så 
att du vid behov kan stötta din 
partner på ett pedagogiskt och 
uppmuntrande sätt. 

• eller framöver gärna vill prova att leda 
instruktioner 

• eller redan är instruktör och vill 
utvecklas och lära dig mer  

Kursmilonga

Kl 20.00 enkel kursmilonga, vi bjuder på 
kaffe/te/dricka  med snacks och kaka 
och dansar så länge det är roligt. 

Lördag 7 september

Kl 10.00-12.00 WS 2 Tangodidaktik för 
alla, del 2  

Kl 12.45-14.15 WS 3 Det gemensamma 
skapandets magi, del 1 

Samskapandet är tangons dolda 
diamant! De två rollerna, förare och 
följare, kan inspirera varandra och 
generera en energi som lyfter dansen till 
nya höjder där föraren inte behöver stå 
för hela dansen själv och följaren ger av 
sin musikalitet och personlighet.  

Kl 14.30-16.00 WS 4 Det gemensamma 
skapandets magi, del 2 

Söndag 8 september

Kl 10.30-12.00 WS 5 Musikalitet 

Hur dansar du till rytmisk, lyrisk eller 
dramatisk musik? Låt din kropp bli 
musikens redskap som guidar alla dina 
steg och din dynamik. När du blir ett 
med musiken, blir du samtidigt en 
mycket eftertraktad danspartner.  

Kl 12.30-14.00 WS 6 Föra för vana 
följare.  

En efterlängtad workshop för alla följare 
som vill lära sig att föra. Vi lär oss 
förandets grunder från början. Extremt 
”empowering” att kunna båda rollerna i 
tango och kunna dansa även vid 
damöverskott! Singelanmälan. 

Helgkurs med 
Jessica & Jakob

10 år 2019
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