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Gran Baile met 3 orkesten
Zeven uur dansen en genieten...

Zaterdag 13 november vindt er in Rosmalen een

amateur-tango-orkesten-dag plaats. Drie orkesten nemen overdag deel aan
masterclasses en treden ‘s avonds op. Wij nodigen je van harte uit om te
luisteren en te dansen.

foto: Michel Oehlen

De hele dag zal plaatsvinden in de grote theaterzaal van Perron-3 in
Rosmalen. Een zaal met goede akoestiek en een mooie houten vloer.

masterclass: Tango Ensemble Grupo Mescolanza
uit Tilburg, Tango La Barquera uit Den Bosch en
Toca Tango uit Arnhem volgen vanaf 10.30 uur
tot 17.30 uur masterclasses van de bandoneonist
Gerard van Duinen*. Deze masterclasses zijn voor
belangstellenden als toehoorder gratis bij te wonen.
salon:

Aansluitend is er een tangosalon vanaf 18.00 – 01.00 uur.
Tijdens de salon zullen de drie orkesten zich presenteren aan publiek en de
avond afsluiten met een gezamenlijk optreden.... 20 muzikanten zullen
met elkaar een uniek experiment aan gaan.

*www.gerardvanduinen.com

Grupo Mescolanza

Met een enkel traditioneel en vooral met andere
verrassende instrumenten brengt dit muzikale
gezelschap de Argentijnse tango op geheel eigen
wijze ten gehore. Zij spelen voor u de Argentijnse
Tango van bijvoorbeeld Carlos Gardel, Mariano
Mores en Antonio Villaldo. Mooie klassiekers
worden met speciale arrangementen vertolkt,
waardoor Grupo Mescolanza u met een andere
klank van de tango laat genieten.
Peter Keijzers: gitaar | Valerie Tilly: dwarsfluit | Lineke Boekhoud: dwarsfluit | Peggy Maas: basklarinet | Marijke van
Uden: baritonsaxofoon

Tango La Barquera

Een tango-ensemble met het formaat van de
tango-orkesten van weleer. De vrijwel traditionele
instrumentale en vocale bezetting brengt een keur
aan tango’s, milonga’s en walsen gearrangeerd
door de Spaanse componist / pianist Domingo
Belled. Het spel van Tango La Barquera laat de
melancholie, de hunkering en de passie van de
tango herleven. Zij speelde o.a. op Theaterfestival
Boulevard in ’s-Hertogenbosch.
Richard Niftrik: accordeon | Arno van de Kerkhof: accordeon | Danja Gerova: viool | Chafik Cherkaoui: viool | Jozef
Belik: viool | Jef van Kalmthout: klarinet | Toon Segers: contrabas | Han de Schipper: piano | Ien Bouwmans: zang

Toca Tango

Een gedreven tango-orkest dat u meevoert naar
de opwindende gevoelswereld van de tango. Het
orkest vertolkt met veel liefde de klassiekers uit
de ‘epoca de oro’ maar ook de vernieuwende
muziek van Piazzolla en Pugliese. Toca Tango is
een ‘sextet met zang’ bestaande uit enthousiaste
en ervaren musici. Zij neemt het luisterend en
dansend publiek mee op avontuur naar de
muziek van Buenos Aires.
Sophie Bekkering: zang | Sietske Annema: accordeon | Ellen Kempers: viool | Ellen van Battum: viool | Albert van Dijk:
contrabas | Hans Hensbroek: piano | Marcel Dymanus: bandoneon, accordeon

programma overdag

programma ‘s avonds

10.30 Masterclass
Tango Ensemble
Grupo Mescolanza

18.00 Opening salon

13.00 Masterclass
Tango La Barquera
14.45 Masterclass Toca Tango
16.30 Masterclass voor de
3 orkesten samen

vanaf Optredens van:
19.45 • Tango Ensemble
Grupo Mescolanza
• Toca Tango
• Tango La Barquera
22.30 Grand Finale
01.00 Einde salon

DJ Lucien staat erom bekend van een salon
een tangofeest te maken. Hij laat zich daarbij
inspireren door de sfeer, het publiek en de aard
van de salon.
Samen met de orkesten zal DJ Lucien de dansers
een onvergelijkbare dansavond bezorgen.

Luisteren, dansen, eten
verwen jezelf met een complete avond uit
Van 17.30 tot 19.30 staat er – voor musici, dansers en luisteraars –
een warm buffet klaar. Er is keuze uit vegetarische en vleesgerechten.
Reserveren is noodzakelijk.

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.*

Tango
Royal

Prijs: overdag gratis / salon 13,50 / salon incl. warm buffet (17.30 – 19.30) 25,–
Informatie: Tango Royal: 06 11 62 69 40 (Marc) of 06 24 24 30 86 (Marjolijn).
Bestellen kaarten: www.perron-3.nl of 073 – 850 75 50.
* Routebeschrijving: www.perron-3, kies ‘contact’, kies ‘routebeschrijving’.

