
 

Den 18. juni 2016 
Nystedvej 73    4891 Toreby L. 

 

 

Pris 

Samlet pris for workshop, kaffe/kagebord, 

practica, livemusik og milonga  400,-  

Pris for nye tangodansere  

(deltagelse fra 17:30)  225,- 

Midsommermilonga med livemusik  125,- 
 

Vil du helst slippe for at kokkerere, står jeg 

gerne for din del af middagen mod en 

merbetaling på kr. 100,-. Bestil venligst mad 

samtidig med din tilmelding. 
 

Overnatning 

Det er kke muligt at overnatte på selve 

herregården i forbindelse med Midsommer-

tango, men kommer du langvejsfra og har 

brug for et værelse, kan jeg anbefale 

følgende overnatningsmuligheder: 
 

Huset i Parken – Bed&Breakfast 

www.husetiparken.dk 

I gåafstand fra herregården 
 

Den Gamle Gaard i Stubberup 

www.dengamlegaard-stubberup.dk 

Ca. 10 minutters kørsel fra herregården 
 

Begge steder giver rabat, hvis du ved booking 

fortæller, du deltager i Midsommertango. 
 

Tilmelding 

Til Ulla Olsen på uo@dialogogdans.dk. Ved 

tilmelding  vil du modtage en bekræftelse og 

et kontonummer. Har du i øvrigt spørgsmål, er 

du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller 

telefon 38873987 / 40618168. 
 

Praktiske oplysninger 

Det er muligt at købe vin til middagen lørdag 

aften. Medbring venligst kontanter eller betal 

via MobilePay. 
 

Opvarmning og anretning af mad kan ske i 

herregårdens køkken. Egentlig tilberedning 

kan kun ske i begrænset omfang.  
 

 

Program 
 

12:00 Dørene åbnes og musikken spiller! 

Medbring gerne madkurv og nyd 

frokosten i parken - eller besøg 

cafeen i Huset i Parken. 
  

14:00 På egne ben – workshop for let 

øvede/øvede 

 Vi arbejder med balance, drej-

ninger og ”fritgående" damer. Det 

bliver både sjovt og seriøst, og vi 

anbefaler, I tager praktiske – gerne 

flade - sko på! 

 Workshop v/ Mikael Nielsen, John 

Rask og Ulla Olsen 
 

15:30 Kaffe og kagebord samt practica 
 

17:30 Begynderintroduktion v/ Ulla Olsen 
 

18:30 Værtinden byder på et glas i 

Havestuen 
 

19:00 Middag 

 Medbring egne, hjemmelavede 

lækkerier til en fælles buffet – eller 

bestil mad på forhånd! Er vejret til 

det, spiser vi udendørs! 
 

21:00 Tango Campesino med gæstesolist 

Anders Skibsted  

 
Tango Campesino & Anders Skibsted 

Orkesteret har de senere år helliget sig den 

argentinske tango, og deres repertoire 

spænder fra klassiske argentinske tangoer 

til dansable skandinaviske af slagsen.  
 

Anders Skibsted er en af de få danskere, 

der har taget den lille tangoharmonika, 

bandoneonen, til sig.  
 

Han har studeret 3 år hos Juanjo Mosalini 

og Gustavo Beytelmann på Conservatoire 

de Gennevilliers i Paris og er nu studerende 

på Rytmisk Musikkonservatorium med 

bandoneonen som sit hovedinstrument. 

 

 

 

Mikael Agger Nielsen 

Har danset tango flere gange om ugen de 

seneste 5 år og interesserer sig især for 

musikalitet og den tekniske del af 

tangoen. Stilen er salon krydret med lidt 

nuevo. Har undervist ved en række 

lejligheder – bl.a. sammen med Ulla. 
 

Johh Rask 

Startede sit tangoliv i 1997 og har undervist 

i København – bl.a. i TangoLegestuen – 

frem til 2005. Har desuden optrådt ved 

flere lejligheder sammen med Ulla. John 

har speciel fokus på brug af musikken og 

leg med rytmen i dansen. 
 

Ulla Olsen 

Har danset det meste af sit liv og snuset til 

mange forskellige genrer. Har undervist 

med John i KBH og efter 2005 på egen 

hånd i hhv. Vordingborg og Nykøbing F. 

Underviser tillige i salsa og swing. Ulla 

interesserer sig bl.a.for kropsteknik, kon-

takten med partneren og det legende og 

uforudsigelige i tangoen.  

 
 


