PERSBERICHT - PRESS RELEASE 10th. International Tango festival Nijmegen

Doble Ocho, het internationale tangofestival dat elke jaar in Nijmegen plaatsvindt, viert haar 10e
verjaardag van 27 - 31 maart. Op 1 april is er ook nog een Paassalon in Flor de Fango tangoschool in
Arnhem. Maar liefst 5 dansparen geven deze jubileum editie extra glans en natuurlijk is er ook weer een
puik Tango Orkest geprogrammeerd en zijn er vele verrassingen.
Doble Ocho : Een platform voor creativiteit
Organisator Lucien Lecarme wilde ooit met Doble Ocho een platform voor creativiteit aanbieden aan de alsmaar
groeiende tangoscene in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de Tango Karavaan, een choreografie voor 16
internationale dansparen geïnspireerd op de architectuur in de binnenstad, een concert voor bandoneon en
Kerkorgel in de St. Stevenskerk, de wereldrecord poging grootste tango klas, concerten in het Valkhofmuseum
met de Misa Creolla of in de speciaal voor het festival opgezette Spiegeltent op het Koningsplein met Caceres en
Wicked Jazz sounds. Het festival is ook een podium geworden voor amateur en professionele tangomusici met
het 5 jaar geleden gestarte Tango Muziek Concours en de tango Music Fusion JAM, improviseren op
tangomuziek. Een lint van tangodansers door de binnenstad kon regelmatig op een koopzondag worden
aangetroffen tijdens de Tangomuziek Route, waar winkels hun deuren openden voor live tangomuziek en er
laagdrempelig geproefd kon worden aan de tango in de Openbare Bibliotheek. Een belangrijke steun voor deze
ontwikkelingen was de Provincie Gelderland die het Festival vanaf 2008 vijf jaar heeft ondersteund.
In het jubileumjaar 2013 viert ook tangodanscentrum El Corte haar 25 jarig bestaan. El Corte is internationaal
bekend en introduceerde de eerste tangomarathon in Europa, die nog steeds maandelijks gratis wordt aangeboden
voor een internationaal publiek. Samen met Doble Ocho en andere Nijmeegse tango initiatieven kan Nijmegen
met trots Buenos Aires aan de Waal worden genoemd, de tangohoofdstad van Nederland !
Het Jubileum Festival
De structuur van Doble Ocho is 5 tangodansavonden waarvan twee op vrijdag en zaterdag in de mooie Art Deco
zaal van de Vereeniging. Het festival wordt op woensdag 27 maart geopend met een lezing van de Auteur
Michael Lavocah uit London over zijn onlangs gepubliceerde boek: Tango Stories, Musical Secrets. Deze lezing
is in El Corte van 20.00 - 21.00. Op donderdag is er de traditionele fusion avond, dit jaar in het Kolpinghuis. De
avond wordt voorafgegaan door een 'fusie' workshop: Tango & Drumming. Speciaal hiervoor komt de Berlijnse
tango docent en percussie speler Sven Elze naar Nijmegen om aan de hand van drums de deelnemers hun
innerlijke ritme te laten ervaren en dit als startpunt te nemen voor de tangodans.
Op vrijdag is in de Vereeniging overdag gratis voor publiek de halve finale en finale van het Tango Muziek
Concours en de winnaar zal de met bladgoud gedecoreerde kleine zaal met dansbare tango's verblijden tijdens de
avond salon. In het weekend zijn er worskhops van meastro's en de zaterdag avond wordt feestelijk gevierd met
de Gran Noche, een klassieke tangodans avond met een live orkest en optredens van de Argentijnse dansparen
Juan & Graciana ( al 2 x eerder op Doble Ocho ) en Ozgur 'El Torquito 'Demir en Marina Marques. Om 20.00 is
er eerst een luisterset zonder dans. Op Paaszondag is er een knus tangocafé in het Patronaatsgebouw met
Argentijnse thee ( Maté) en Empenada's en een optreden van de klassieke salon danser Daniel Arias, rechtstreeks
uit Beunos Aires.
Programma Festival: Woensdag 27 maart
El Corte / Tangosalon / Lezing : Michael Lavocah: Tango Stories , Musical Secrets 20.00 – 21.00
salon tot 01.00 / € 10,- incl lezing /
Donderdag 28 maart Tangocafé / 14.00 – 18.00 / Locatie:LUX VILLA Fusion Workshop Tango & Drumming
20.00 – 21.00 Kolpinghuis / TangoFusion Night / DJ Peter Corvo / 21.00 – 02.00 / €17,50,Vrijdag 29 maart Vereeniging / Tango Muziek Concours / 13.00 – 16.00 / gratis: TangoCafe van 12.00 –
21.00 gratis De Vereeniging/ Salon & Concert & Show / presentatie winnaar tangomuziek competitie en concert
door deze winnaar (45 minuten set) / dans show / 21.00 - 02.00 / € 22,50- / € 30,- incl. surprise WS
Zaterdag 30 maart De Vereeniging / Tangocafe / 12.00 - 20.00/ free De Vereeniging / GRAN NOCHE de
Doble Ocho / Concert by EL Compas & Surprise / 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 Juan & Graciana en
Ozgur & Marina
Zondag 30 april Tango café / 12.00 - 18.00 / € 10,- Het Patronaatsgebouw & Vaarwel SALON in El Corte/
21.00 - 02.00 / DJ Stefan / € 10,- / surprise optreden live muziek
info/reserveren: www.doble-ocho.com mail: tango@dds.nl tel: Kunstburo Lucien Lecarme : 0650415098

