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TANGO EXTREMO
*J<*Jr Bii het Nederlands tango-ensemOt'e ntijt<t ook in de liedjes van

Bannink en Sonneveld het vuur
van de tango te smeulen Dankzij
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uitgekiendearrangementen'
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arrangement beslist niet uit de toon
nà eeí t tassieker van Astor Piazzolla'
Èn ookin de melancholievan Hetdorp
- ooit een grote hit voor Wim Sonneveld - bliikt het vuur van de tango te
smeulen.

Er wordt door Quinteto Tango Extremo bevlogen en meeslePend gemusiceerd. Èet uitgeldende ensem-

blespel biedt geregeld ruimte aan
iueeestieve, lazzgelinte solistische
uiiitapies door pianist Rob van l(reeBen van

het Nederlandse veld èn soPraansaxofonist laatste
- orrtooo*N VoorExtremo
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van een Argentiins carnaval
i- icap op oe vuurpijl een tournee langs *.n,.n
maèr soms niet meer oan
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bridge.
s' mière ging.
He"tzelfde gold voor de manier
composiir cent"raalstaat een achttal
waarop violisÈe en artistiel< IeiderTanGustatr ties van de Argentiinse gitarist
va ScÀaap de stukl<en aan elkaar
tournee
de
e- vo Mozzi, die halverwege
ti..tt., soms een beetje te veel uit de
gastspeler'
; ook zal aanschuiven isalsniet
pols en zonder duideliike poineenken;- Maar Tango Extr€mo de tango ook iosse
ontwaPenend en met inmáar
te,
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Ton Maas
longa en de murga en
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van
suPermarkt
de
m Muis in
tot 21 maart 20'10 Voor speelliist zie:
Nee
Zuster
Bannink, een liedie viï la
';l- Tuster, valt dankzil een geraffineerd tangoextremo.nl.

