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9th. International Tango festival Nijmegen

Het internationale Tangofestival Doble Ocho vindt dit jaar plaats van 28 maart tot en met 1 april in
Nijmegen. Doble Ocho dompelt de Waal stad onder in het dieprood van de passie en in diverse locaties
zoals de Vereeniging zal weer tot diep in de nacht gedanst worden op oude en nieuwe tango’s.
Doble Ocho is er voor een breed publiek van dansers, muziekliefhebbers en niet tangodansers. Zo is er op
vrijdag 30 maart een ‘Tango Bazar’ met winkels met allerlei tango gerelateerde producten, het internationale
Tangomuziek concours Concurso del Ocho, een photo expositie, een proefles tango om 17.00 en de tangofusion
Music JAM. Dit is een live muziek JAM van tangomuziek waarop gedanst kan worden.
Het festival wordt geopend met een bijzondere lezing over de geschiedenis van de Tangomuziek en dans in
Argentinie in de gouden tijd van de tango, de jaren 30 en 40 van de 19e eeuw in Argentinië. De lezing is
woensdag 28 maart om 19.00 in El Corte en wordt gegeven door Julian Ingram. Hierna is de openingsalon.
Op donderdag 29 maart is er de Tangofusion avond in de schitterende Waalzaal van de Stadsschouwburg met
een optreden van Peter en Pingel. De winnaar van de TangoMuziek Competitie zal op de vrijdagavond optreden
in de kleine zaal van de Vereeniging tijdens de avond salon. De prijs voor deze winnaar wordt uitgereikt door de
heer Marani, Cultureel attachee van de Argentijnse Ambassade in Nederland.
Toppers
Het dans en muziek programma in de Vereeniging tijdens de ‘Grote Avond, de Gran Noche’ op zaterdag 31
maart biedt als vanouds weer de top in Argentijnse tangowereld op dans en muziekgebied. Ruben en Sabrina
Veliz zijn een van de meest elegante dansparen in de Argentijnse Tango met een absolute technische controle,
souplesse en kracht. Daarnaast zijn het bijzonder sympathieke docenten. Vanuit de Argentijnse Tangoschool
Mala Junta in Berlijn komt het Europese danspaar Judith & Constantin naar Nijmegen en natuurlijk is ook Eric
Jeurissen van danscentrum El Corte uit Nijmegen er bij met onder andere een dansles voor rolstoelers, een
unicum in de tangofestival wereld. Peter en Pingel, docenten van Tangoworks in Rotterdam geven een
bijzondere workshop op Live muziek op donderdagavond. Nijmegen is weer even Buenos Aires aan de Waal !
Muziek
OTRA is het Orquesta Tipica van het Conservatorium in Rotterdam met een vaste kern van professionals
aangevuld met de beste studenten van CODARTS. Dit grote orkest zal de oude meesters als Di Sarli, Troilo en
natuurlijk Pugliese vertolken in de schitterende Art Deco zaal van de Vereeniging tijdens de Gran Noche op 31
maart. Het eerste deel vanaf 20.15 is een zitconcert. Daarna kan er volop gedanst worden tot in de diepe nacht.
Programma Festival:
Woensdag 28 maart
El Corte / Tangosalon / Lezing : Golden Age Explosion: Birth of an Era 20.00 – 21.00 lezing, daarna salon tot
01.00 / € 10,- /
Donderdag 29 maart
Tangocafé / 14.00 – 18.00 / & film ‘El Sonida del Bandoneon’ vanaf 18.00. Locatie:LUX VILLA
Schouwburg Waalzaal / TangoFusion Night / DJ Peter Corvo / 20.00 – 02.00 / €20,00,Vrijdag 30 maart
Vereeniging / Tangobazar / 13.00 – 19.00 / dagkaart € 10,- Finale Tango Muziek Concours / Tangocafé &
Tango Fusion Music JAM / Tango Praktica docenten El Corte / kleding, schoenen, exposities & surprises
De Vereeniging/ Salon & Concert & Show / presentatie winnaar tangomuziek competitie en concert door deze
winnaar (45 minuten set) / dans show / 21.00 - 02.00 / € 22,50Zaterdag 31 maart
De Vereeniging / Tangocafe / 12.00 - 20.00/ free
De Vereeniging / GRAN NOCHE de Doble Ocho / Concert by OTRA / 20.15 - 03.00 / 35 euro / 20.15 - 21.00
concert set, geen toegang tijdens concert ! / 22.30- 22.45 dans set / 23.30 - 00.00 dans set 22.45 show door
Ruben & Sabrina Veliz en Constantin en Judith
Zondag 1 april
Tango café / 12.00 - 18.00 / € 10,- Het Patronaatsgebouw
El Corte / Vaarwel SALON / 21.00 - 02.00 / DJ Stefan / € 10,-/gratis met ticket van andere avond
info/reserveren: www.doble-ocho.com mail: tango@dds.nl
tel: Kunstburo Lucien Lecarme : 31-20-6793831 ( 12.00 – 17.00 ) /06-50415098

