Spændende tango-projekt
i samarbejde med Kunstpartiet fra Odin Teatret,
bestående bl.a. af kunster/artist-parret Giuseppe Bonifarti og Linda Sugarathy
samt koreograf og danser/læge Kata Juhasz.
Vi skal danse tango til en forestilling både i Herning og i Ringkøbing.
Der er en koreograf som vil hjælpe os med at sætte det sammen til en forestilling
Fredag 7. juni Forestilling i Ringkøbing på Teatret OM – Adresse: Buen 15 – Ringkøbing.
Mødetid kl 18.00 Forestilling kl 19.00 – 20.00
Lørdag 15. juni Forestilling i Herning i Huset No7 – Nørregade 7 – Herning
Mødetid kl 18 - Forestilling kl 19 – 20
Der er prøver/workshop med koreograf og danser Kata Juhasz fra Kunstpartiet/Odin
Teatret – som vil sætte det sammen og hjælpe os med det.
Vi skal bare danse.. og medvirke – og det bliver kun os tango-dansere som medvirker –
så det er vores forestilling i samarbejde med koreografen.
Man kan evt. nøjes med at deltage i en af forestillingerne – men gerne i begge.
Der gives lidt kørselsgodtgørelse ved samkørsel med andre til prøver og forestillinger,
samt et glas fin økologisk vin til alle, som medvirker i forestilling.
Man behøver ikke at deltage alle 4 gange prøver, men gerne par gange hvis muligt.
Man behøver ikke at være der hele tiden i workshops-tiden.
Prøver/workshop:
tirsdag 12 marts i Herning - kl 18 - 21.30 i Huset No7 - Nørregade 7 lokale 2.05 eller andet lokale.
onsdag 13. marts - kl 18 - 21.30 i Holstebro i Kulturhusets sal - Danmarksgade 13D
torsdag 14. marts kl 20 – 22 i Holstebro i Kulturhusets sal - Danmarksgade 13D
og fredag 15. marts kl 19 – 21.30 i Holstebro i Kulturhusets sal Danmarksgade 13D
Vi skal gerne op på ca. 10 par i alt som medvirker. Man kan melde sig til Svenning.
Selve forestillingen skal gå ud på at man danser tango - og ud fra dansen - prøver koreografen under prøverne at opbygge en forestilling med tango..
Forstået dog med de frihedsgrader og improvisation - at man kan danse improviseret og
ud fra det man germe vil vise.
Tango-projektet er støttet af EU´s Kulturregion – Region Midtjylland – Holstebro –
Herning og Ringkøbing Kommune
Med venlig hilsen
Kulturforeningen TANGO MIDTVEST
Kontakt/Info: Svenning H. Sørensen - tlf. 2127 3842 - svenhoff@mail.tele.dk

