Den 11. marts 2017

Nystedvej 73  4891 Toreby L.

Sidste tango på Fuglsang
I 2010 afholdt jeg mit første tangoarrangement på Fuglsang Herregård, og gennem de følgende år har slottet
dannet de smukkeste rammer om mange, dejlige timers tango ihyggeligt selskab med en masse skønne
mennesker. Muligheden for at lave tango på Fuglsang ændres nu, så jeg vælger at stoppe efter næsten 8 år.
Jeg håber, rigtig mange af jer vil være med til at sætte et smukt punktum ved vores sidste tango på slottet!

Program
13:30 Dørene åbnes og musikken spiller!
14:00 Begynderworkshop
15:00 Workshop for letøvede/øvede
16:00 Kaffe og Kage i Cafeen
16:30 Practica
18:30 Et lille glas I Havestuen efterfulgt af
middag I Cafeen
21:00 Milonga
Livemusik af 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 har ligeledes studeret på
Rytmisk Musikkonservatorium med bandoneonen
som sit hovedinstrument.

Pris
Samlet pris for workshop, kaffe/kagebord, practica,
middag, livemusik og milonga 550,Velkomstdrink, middag og milonga 275,Milonga med livemusik 125,Overnatning
Det er kke muligt at overnatte på herregården i
forbindelse med arrangementet, men kommer du
langvejsfra og har brug for et værelse, kan jeg foreslå
følgende overnatningsmuligheder:
Reden (annekset til Fuglsang)
Telefon: 2290 9363
I gåafstand fra herregården
Den Gamle Gaard i Stubberup
www.dengamlegaard-stubberup.dk
Ca. 10 minutters kørsel fra herregården
Tilmelding
Til Ulla Holm Olsen på uo@dialogogdans.dk. Ved
tilmelding modtager du en bekræftelse og et
kontonummer. Har du spørgsmål, fanger du mig
bedst pr. mail - eller telefon 38873987 / 40618168.
Praktiske oplysninger
Det er muligt at købe vin til middagen. Medbring
venligst kontanter eller betal via MobilePay.

