Välkommen till
Dragon Festivalito i Sundsvall
fredag 14 – söndag 16 september

Martin Maldonado & Maurizio Ghella.
DJ Berit Eklund och Jessica Carleson
6 workshops, 4 milongor

TangoSundsvall inbjuder dig till en tangohelg med tre inspirerande dagar med
den sprudlande och dynamiska lärarduon i vårt vacka Stadshus!

Tider och priser milongor
Fredag

Milonga los Espejos, DJ Berit Eklund, inträde 250 kr
Stadshuset, ingång från stora Torget

Lördag

Milonga el dia, DJ Berit Eklund, inträde 125 kr
Stadshusverandan, ingång från Rådhusgatan

Lördag

Milonga los Espejos, DJ Jessica Carleson, inträde 250 kr
Stadshuset, ingång från stora Torget
Bye bye milonga, DJ Jessica Carleson, inträde 125 kr
Stadshusverandan, ingång från Rådhusgatan

Söndag

Milongapass – 600 kr (gäller för alla 4 milongor)
OBS! Kan endast bokas i förväg i anmälningsformuläret!

Kursprogram
Vi erbjuder workshops med tre nivåer: Alla nivåer, M, A
Alla nivåer

Teknik som passar alla oavsett nivå

Medelnivå, M

Grunderna sitter och du har börjat utveckla kombinationer och kan
improvisera.

Avancerad, A

Du anpassar din dans väl till musiken och känner dig trygg på trånga
dansgolv.

Workshops
Ws 1

Alla nivåer

Communication and reaction

Ws2

M

Double time and melody lines

Ws3

A

Combination of boleos and sacadas

Ws4

M

Rebotes and creation of different dynamics

Ws5

A

Colgadas – fluidity and different position

Ws6

Alla nivåer

El giro, continuous dissociation in positions back, side and forward

Workshops om 1,5 tim kostar 250 kr. Missa inte chansen att boka en
workshop / workshopar med detta lärarpar!

Tidschema fredag 14 juli – söndag 16 september
Workshops, milongor och måltider
Fredag 14/9

Lördag 15/9

Söndag 16/9

WS 2 – M
Double time and melody
lines

10.30-12.00

WS 5 – A
Colgadas – fluidity and
different position

11.30-13.00

12.00-17.00

Milonga el dia –
Stadshusverandan

Bye bye Milonga –
Stadshusverandan

12.30-14.00

Lunch
Stadshusverandan

Lunch
Stadshusverandan

13.00-14.30

WS 3 - A
Combination of boleos
And sacadas
WS 6 – Alla nivåer
El giro, continuous
dissociation in positions
back, side and forward

14.00-15.30

WS 4 – M
Rebotes and creation of
different dynamics

15-16.30

18.00-19.30
Ws

WS 1. Alla nivåer
Communication and
reaction

19.30-21.00

21.00-02.00

Middag
Spegelsalen

Middag
Spegelsalen

Milonga los Espejos
Spegelsalen

Milonga los Espejos
Spegelsalen

Tidschema privatlektioner
Fredag

Lördag

Söndag

10.00-11.00

P4A och P4B

16.00-17.00

P5A och P5B

17.00-18.00

P3A och P2B

16.45-17.45

P1A och P1B

21.00-22.00

P2A och P2B

Alla workshops och privatlektioner hålls i Fullmäktigesalen, en trappa upp i Stadshuset
OBS! Privatlektionerna hålls av EN av lärarna! Lärarna undervisar enskilt i samma lokal, och
den är stor så det kommer att fungera bra. A- lektionerna hålls av Martin och B-lektionerna av
Mauritzio.
Man kan boka en privatlektion som singel eller par, priset är detsamma - 110 €. Summan
betalas i Euro direkt till läraren.
Här kan du växla pengar i Sundsvall: https://www.forex.se/OmFOREX/Bankbutiker/Bankbutiksinformation/?BankNum=166

Tider och priser luncher och middagar
Middag fredag 19.30 – 21.00 i Spegelsalen, Stadhuset
225 kr (varmrätt, kaffe)
Lunch lördag 12.30 – 14.00 på Stadshusverandan
100 kr (Buffe+kaffe)
Middag lördag 19.30 – 21.00 i Spegelsalen, Stadhuset
275 kr (varmrätt, efterrätt+kaffe)
Lunch söndag 12.30 – 14.00 på Stadshusverandan
100 kr (Buffe+kaffe)
OBS!
Specialkost anges i anmälningsformuläret.

Bar finns om du vill köpa öl/vin till maten.
Det är inte tillåtet att medtaga egen alkoholhaltig dryck!
Fika kommer att finnas till försäljning

Länk till bokningssystemet: https://danceenrol.com
Öppet för anmälan från 23 maj kl 17.00.
Sista anmälningsdag är 13 september vid midnatt.
Betalning till PG 75 33 56 – 5 eller SWISH: 1231550169
Uppge namn och DF2018.
Ta med kvitto/utskrift på betalningen om du betalar sent.

Boende
Hotel Knaust – Specialpris 895:-/enkelrum/natt och 1195:-/Superior/natt. Ange koden
TANGO för att få rabatterat pris.
Reservation.Knaust@elite.se
Hotel Strand – specialpris 700 kr för enkelrum och 800 kr för dubbelrum. Ange koden
TANGO för att få rabatterat pris.
https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/sundsvall/first-hotel-strand/
Sundsvall City Hostel (vandrarhem mitt i city)
http://sundsvallcityhostel.se/
Good morning Hotel (Hotellbåten i hamnen) – 700 kr enkelrum och 800 kr för
dubbelrum.
Maila till sundsvall@gmorninghotels.se eller ring +46 60 785 91 90 och uppge koden tango
Visit Sundsvall kan ge dig ytterligare tips på boende, visitsundsvall.se/

Anmälan och information
I en strävan att få så bra balans som möjligt mellan förare och följare på festivalen så har vi en
kölista för singelanmälda. För att vara helt säker på att komma med så bör man anmäla sig i
par. Singelanmälda paras ihop och meddelas plats allteftersom och får vänta på en bekräftelse
Till workshoparna är det också bäst att anmäla sig parvis men du är förstås välkommen även
med singelanmälan. För singlar gäller att kurs bekräftas så snart vi kunnat bilda danspar.
Mailfrågor via info@tangosundsvall.se. Telefonfrågor Elisabet Ritzén 070 2054788 alt
Mona Ströhlein 070-1903577

Välkomna till en riktigt härlig tangoweekend

TangoSundsvall!
www.tangosundsvall.se

