Persbericht Tangomuziek Route Nijmegen
beginnersles TANGO voor de Pers 3 april 2011
Openbare Bibliotheek de Marienburg 14.00 – 15.00
Nijmegen danst de Tango ! 8e editie van
Tangofestival Doble Ocho
Het internationale Tangofestival Doble Ocho is
inmiddels een begrip in Nijmegen en omstreken. Het
festival vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 24 april
met een vroege kick-off op koopzondag 3 april. Een
van de doelstellingen van organisator Lucien Lecarme
is om het festival toegankelijk te houden voor een
breed publiek van niet alleen tangodansers. Een
onderdeel dat dansers en niet dansers zeker zal
aanspreken is de 2e Nijmeegse Tangomuziekroute op
zondag 3 april. Wij nodigen de pers graag uit tijdens
deze tangomuziekroute voor een proefles TANGO !
UITNODIGING BEGINNERSLES TANGO
voor de PERS
Datum: 3 april
plaats : Openbare Bibliotheek de Marienburg,
LUXPLEIN Nijmegen
tijd : 14.00 – 15.00
In navolging van een succesvolle eerste editie van de Tangomuziek route zal op koopzondag 3 april weer een lint
van tangodansers door de stad trekken, langs winkels, café’s en de Openbare Bibliotheek. In meer dan 10
winkels in de Nijmeegse Binnenstad zal er tangomuziek gespeeld worden en op pleintjes en in straten zoals de
Houtstraat zullen tangodansers het winkelend publiek verrassen met optredens. De RBT-KAN brengt samen met
Stichting Ultimo Tango een flyer met de route uit en alle participerende winkels en gelegenheden.
In de openbare bibliotheek zal een proefles Argentijnse Tango worden gegeven voor de pers, en kan er ook
gedanst worden op live muziek van Trio Nocturna, de winnaars van het Tangomuziek concours van Doble Ocho
in 2010. Afsluitend vindt er een concert en salon plaats na 17.00 uur in het Kolpinghuis in Nijmegen met
ORIGEN tango quintet, alles gratis toegankelijk. De route met daarin alle deelnemers wordt binnenkort online
geplaatst op www.vvvnijmegen.nl en www.doble-ocho.com/tangomuziekroute2011.htm
De tangomuziekroute 2011 is een samenwerking tussen RBT-KAN, Huis voor de Binnenstad Nijmegen en
Stichting Ultimo Tango. Organisatie is in handen van Kunstburo Lucien Lecarme (www.kunstburo.nl)
Pers Informatie : Katinka Buters Telefoon / 06-18462549 Mail / katinkabuters@gmail.com
Of Lucien Lecarme 06-50415098 / tango@dds.nl

