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8th. International Tango festival Nijmegen

In April 2011 kleurt Nijmegen weer wit-blauw en dieprood, de kleuren van Argentinië en de kleur van
Passie. De Tango zal de Waalstad en haar bewoners weer veroveren met een divers en breed programma
van concerten, workshops, optredens en een Latijns-Amerikaanse mis op Paaszondag 24 april.
In 2011 wordt alweer de 8ste editie van het festival gevierd, en heeft Doble Ocho inmiddels de Argentijnse Tango
duidelijk neergezet in Nijmegen en omstreken, met in 2010 als hoogtepunten de Spiegeltent en de
Tangomuziekroute door de stad. Deze tangomuziekroute zal op koopzondag 3 april 2011 weer plaatsvinden met
een lint van tangomusici en dansers door de Nijmeegse binnenstad, spelend in winkels en cafés. Op woensdag 20
april start het vijfdaagse Doble Ocho festival met als hoogtepunten de Tangofusion avond in de schitterende
Waalzaal van de Stadsschouwburg. Dan op vrijdag 22 april in het Kolpinghuis de Internationale Tangomuziek
competitie, de Tango Fusion Music JAM tijdens het tangocafé, en een wervelende tangobazar met schoenen,
kleding, muziek en meer. De winnaar van de Muziek Competitie zal op de vrijdagavond optreden in de kleine
zaal van de Vereeniging tijdens de avond salon.
Toppers
In de Tangowereld zijn Adrian Veredice en Alejandra Hobart de absolute top, en Doble Ocho is dan ook trots dit
paar te kunnen presenteren met workshops en een wervelende show op zaterdagavond, de GRAN NOCHE van
het festival. Het orkest van de zaterdagavond is het wereldberoemde sextet van oude meester Luis Stazo, het
STAZO MAYOR. Stazo is de oprichter van het SEXTETO MAYOR, dat wel het beste tango orkest van de 20 e
eeuw genoemd mag worden. Met Luis Stazo staat straks meer dan 55 jaar levende tangogeschiedenis op het
podium, een ervaring om niet te missen.
Afterparty
Vanwege Pasen is op Paaszondag 24 april de Missa Creolla, de Creoolse Mis geprogrammeerd in het Valkhof
Museum te Nijmegen. De Argentijnse tenor Javier Rodrigues zal samen met het Nijmeegs Kamerkoor dit
Museum tot kerk en pampa omvormen, want deze mis is tegelijk volks door haar Indiaanse herkomst, en ook
kerkelijk door de stemmen en de teksten. Tot slot presenteert Doble Ocho voor het eerst in haar geschiedenis
afterparties. Deze zullen plaatsvinden in het voor Doble Ocho exclusieve tangohotel Courage aan de Waalkade.
Hier zullen speciale Argentijnse menu’s worden geserveerd en kan tot in de vroege uurtjes doorgedanst worden.
Kortom, Nijmegen is weer even Buenos Aires aan de Waal !
Programma Festival:
Woensdag 20 april
El Corte / Tangosalon / 20.00 – 01.00 / € 8,- /
Donderdag 21 april
Hotel Courage / Tangocafé / 12.00 – 18.00 / gratis & Argentijns diner vanaf 18.00
Schouwburg Waalzaal / TangoFusion Night / DJ Peter Corvo & VJ Neo Pierre / 20.00 – 02.00 / €17,50,Vrijdag 22 april
Kolpinhuis / Finale Tango Muziek Concours / 13.00 – 17.00 / / Tangocafé & Tango Fusion Music JAM / 12.00 –
20.00 / Tangobazar ; kleding, schoenen, DVD & CD’s, Films & surprises / 12.00 – 20.00 / dagkaart € 8,De Vereeniging/ Salon & Concert & Show / presentatie winnaar tangomuziek competitie en concert door deze
winnaar (45 minuten set) / dans show door Martin & Maurizio / 21.00 - 02.00 / € 20,Zaterdag 23 april
De Vereeniging / Tangocafe / 12.00 - 21.00/ free
De Vereeniging / GRAN NOCHE de Doble Ocho / Concert by STAZO MAJOR / 20.15 - 03.00 / 30 euro /
20.15 - 21.00 concert set, geen toegang tijdens concert ! / 22.00- 22.45 dans set / 00.00 - 00.45 dans set 22.45
show door Adrian Veredice & Alejandra Hobart en Ismael Ludman & Maria Mondino
Zondag 24 april
Kolpinghuis / tango café / LIVE MUSIC / 12.00 - 18.00 / € 10,Valkhof Museum / Missa Creolla door J. Rodrigues en het Nijmeegs Kamerkoor / 14.00 – 15.00 en 15.30 –
16.30 / € 17,50,El Corte / Vaarwel SALON / 21.00 - 02.00 / DJ Stefan / € 10,-/gratis met ticket van andere avond
info/reserveren ( vanaf 10 january 2011) : www.doble-ocho.com mail: tango@dds.nl
tel: Kunstburo Lucien Lecarme : 31-20-6793831 ( 12.00 – 17.00 ) /06-50415098

