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Gran Baile met 3 orkesten
Zaterdag 12 november vindt het vervolg van de

succesvolle amateur-tango-orkesten-dag plaats. Drie orkesten nemen deel
aan masterclasses en treden ‘s avonds op. Wij nodigen je van harte uit om
overdag te komen luisteren naar de boeiende verrichtingen tijdens de master
classes en ‘s avonds te dansen (of te luisteren) tijdens de feestelijke salon.

foto: Michel Oehlen

De hele dag vindt plaats in de grote theaterzaal van Perron-3 in Rosmalen,
een sfeervolle zaal met een goede akoestiek en een ruime houten vloer.

Toca Tango

Toca Tango is een tango-orkest dat originele
Argentijnse tango’s, walsen en milonga’s laat
klinken. Zeven muzikanten en een zangeres
zorgen voor een groot palet van verschillende
klankkleuren. De arrangementen worden speciaal
voor deze bezetting geschreven. Het orkest speelt
de gouden klassiekers van Carlos Gardel én de
vernieuwende muziek van Piazzolla en Pugliese.
Het orkest belooft een optreden vol afwisseling
en hartstocht... laat je meevoeren door Toca Tango!
Sophie Bekkering zang | Sietske Annema accordeon | Marcel Dymanus bandoneon, accordeon | Ellen Kempers viool |
Mirjam Elize Hibma viool | Jaap van Riesen viool, altviool | Albert van Dijk contrabas | Hans Hensbroek piano

Tango & Zo

Saxofoonkwartet Tango & Zo bestaat al vele jaren
en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de
tangomuziek. Met vier saxofoons heeft het
kwartet een ongebruikelijke bezetting voor een
tango-ensemble. Laat je verrassen door de
speciale sound van vier saxofoons. Behalve om
op te dansen, is de muziek van Tango & Zo ook
mooie luistermuziek. Van beide kunt u deze avond
genieten. Tango & Zo speelt zowel een klein
luisterconcert als een dansconcert. Mis het niet!
Ischa Zwart sopraansaxofoon | Hetty Jansen altsaxofoon | Mona Scholten tenorsaxofoon |
Marijke van Uden baritonsaxofoon

masterclasses: De masterclasses worden gegeven
door bandoneonist Gerard van Duinen*. Hij weet als geen
ander van muziek ‘tango-muziek’ te maken en je alert te
maken op de details en accenten in de muziek. Loop gerust
binnen om deze muzikale ontdekkingsreis bij te wonen.
workshops: Wolter & Nettie* en Willemijn* geven proeflessen voor
beginners en workshops voor dansers. Zie www.perron-3.nl.

tangosalon met livemuziek: De avond begint met een
verrassend luisterconcert en wordt gevolgd door een tangosalon. Tijdens de
salon zullen de orkesten zich presenteren met dansbare muziek en de
avond afsluiten met een gezamenlijk optreden van 20 muzikanten!
*Gerard van Duinen: www.gerardvanduinen.com @ Wolter & Nettie: www.tango-el-fuego.nl @ Willemijn: www.firulete.nl

Tango La Barquera

Tango La Barquera heeft het formaat van de
tango-orkesten van weleer. Zij brengt een keur
aan tango’s, milonga’s en walsen gearrangeerd
door de Spaanse componist / pianist Domingo
Belled. De traditionele instrumentale en
vocale bezetting laat de melancholie,
de hunkering en de passie van de tango
herleven. Tango La Barquera speelde o.a. op
Theaterfestival Boulevard in ’s-Hertogenbosch en
tijdens het 4D-festival in Eindhoven.
Richard van Niftrik accordeon | Pieter Thijssen bandoneon | Danja Gerova viool | Chafik Cherkaoui viool |
Jozef Belik viool | Jef van Kalmthout klarinet | Toon Segers contrabas | Han de Schipper piano | Mirella Reiche zang

programma overdag

programma ‘s avonds

10.00

Masterclass
Tango & Zo

19.00

12.30

Masterclass
Tango La Barquera

Tango & Zo luisterconcert
met een dansoptreden
van Wolter & Nettie van
El Fuego

14.15

Masterclass
Toca Tango

19.30

Aanvang salon

vanaf
±20.00

Optredens van de
drie orkesten

22.30

Grand Finale met alle
20 muzikanten: zij spelen
met elkaar een uniek
arrangement van
Gerard van Duinen

01.00

Einde salon

16.00

Masterclass voor de
3 orkesten samen

14.30 – Workshops voor dansers
17.15
en proeflessen tango
voor beginners
17.30 – Feestelijk buffet
19.00
in de foyer

DJ Lucien staat erom bekend van een salon een
tangofeest te maken. Samen met de orkesten zal hij
ons een heerlijke dansavond bezorgen.

Ontmoet elkaar aan tafel
Van 17.30 tot 19.30 staat er – voor musici, dansers en luisteraars –
een feestelijk buffet* klaar, verzorgd door De Culinaire
Duizendpoot. Elkaar ontmoeten en lekker eten... Reserveren is
noodzakelijk en kan t/m woensdag 9 november 2011.

adres en bereikbaarheid
Theaterzaal Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen.
Perron-3 ligt naast het station van Rosmalen én beschikt over ruime
gratis parkeergelegenheid.**
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Prijzen: toehoorder masterclasses gratis | proeflessen gratis | workshops 12,50
(inschrijving bij betreffende docent) | buffet 13,50 (reserveren t/m 9 nov.) | salon 13,50
Informatie: 06 11 62 69 40 (Marc) of 06 24 24 30 86 (Marjolijn) of www.perron-3.nl
Bestellen kaarten salon en buffet: 073 – 850 75 50.
* Het buffet is ook geschikt voor vegetariërs
** Routebeschrijving: www.perron-3, kies ‘contact’, kies ‘routebeschrijving’.

