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7 maart Koopzondag met Tango MuziekRoute. 12 – 14 maart diverse evenementen in klassieke
Spiegeltent - Interactief Lichtkunstwerk 17 – 21 maart 7e Internationale Tangofestival Doble Ocho.
Nijmegen is in maart Buenos Aires aan de Waal! Diverse publieksevenementen zullen de
Argentijnse tango zichtbaar maken in het centrum van de oudste stad van Nederland.
Het begint op koopzondag 7 maart met een Tango Muziekroute door de binnenstad.
Een week later in het weekend van 12 – 14 maart staat er een klassieke Spiegeltent op het
Koningsplein met een uitgebreid programma. Concerten, lezingen, een variétéprogramma en
elke avond een Tangocafé zijn slechts een greep uit het brede aanbod. In datzelfde weekend is
er aan het Mariënburgplein tegen de gevel van Arthouse LUX een uniek interactief
lichtkunstwerk te bewonderen. Ter afsluiting is er tenslotte het inmiddels alom bekend en
gewaardeerde 7e Internationale Tangofestival Doble Ocho van 17 – 21 maart. Kom kijken,
genieten en meedoen!
TANGO MUZIEKROUTE KOOPZONDAG 7 MAART
Centrum Nijmegen
Voorafgaand aan het Tangofestival zal de koopzondag van 7 maart in het teken staan van Culturele
Zondag – Tango. Tijdens het gezellig winkelen wordt u op diverse locaties in de stad verrast door live
tangomuziek en kunt u zich verbazen over het spectaculaire beenwerk van diverse tangodansparen.
Een speciaal overzicht met daarin opgenomen de Tango MuziekRoute kunt u downloaden via:
www.vvvnijmegen.nl of www.doble-ocho.com
////

SPIEGELTENT 12 – 14 MAART Koningsplein centrum Nijmegen
In de klassieke sfeervolle Spiegeltent op het Koningsplein bruist het dit weekend van diverse
activiteiten in het teken van de tango. Voor jong en oud. Voor muziekliefhebbers en gepassioneerde
tangodansers, maar ook voor mensen die nog nooit een stap in de tangowereld hebben gezet. Het
programma biedt voldoende aanknopingspunten om gewoon te komen kijken, te luisteren en te
proeven. Laat je meevoeren in de hartstocht voor Argentinië en de tango.
Hoogtepunten Spiegeltent
Het Nijmeegs Nieuwscafé (vrijdagmiddag 12 maart 17.00 – 19.00 uur gratis entree). In het nieuwscafé
bespreekt Gelderlanderjournalist Rob Jaspers de stand van zaken in de stad. Met prominenten
Nijmegenaren, politici, bestuurders, ondernemers en andere stadsgenoten. Vandaag worden o.a. de
nieuwe raadsleden live geïnterviewd.
Concert Wicked Jazz Sounds Vrijdagavond 12 maart (20.30 – 24.00 uur, €10,-/€ 8,- studenten)
Bij Wicked Jazz Sounds spelen DJ’s en muzikanten samen met als motto ‘Where Jazz meets
Dance’en als gezamenlijke missie ‘Dance with a Smile!’ Wicked Jazz Sounds is een muzikaal platform
uit Amsterdam. De groep haalt inspiratie uit de allernieuwste muziek, maar ook van de oude helden
zoals: Herbie Hancok, Amy Whinehouse, Earth Wind & Fire en The Neptunes.
Concert Juan Carlos Caceres Zaterdagavond 13 maart (20.30 – 22.30 uur, 15 euro)
Een concert van de bekende Argentijnse musicus Juan Caceres is een belevenis. Met zijn doorleefde
karakteristieke stem voert Caceres zijn luisteraars door de geschiedenis van de tango. Maak u op voor
een warmbloedig ‘Noche de Tango.’
Tangocafé Zaterdag 13 en zondag 14 maart (gratis entree)
Kom dansen tijdens het Tangocafé in de Spiegeltent. Een sfeervolle locatie met een prima dansvloer.
Nog nooit eerder de tango gedanst? Geen probleem. Voor wie minder ervaren is, zijn er speciale
Taxidansers die u begeleiden tijdens uw eerste tango dansschreden.

LICHTFESTIVAL DIVERSI-TREE 12-14 MAART Arthouse LUX, Mariënburgplein.
Wie van spektakel houdt mag zeker het interactieve lichtkunstwerk in het weekend van 12 – 14 maart
niet missen! Voor deze interactieve lichtervaring worden de specifieke kenmerken van de gevel van
arthouse Lux aan het Mariënburgplein als uitgangspunt gebruikt. Gestuurd door de
weersomstandigheden van dat moment worden er optische illusies gecreëerd door enorme beamers.
Openingsshow
Op vrijdagavond (19.30 – 20.00 uur) zal het Nijmeegs Kamerkoor tijdens de openingsshow, live met
hun stemgebruik de projecties van de beamers sturen waardoor er een uniek lichtkunstwerk ontstaat.
Diversi-tree
Elke avond van 20.00 – 24.00 uur kunt u onderdeel worden van een gemeenschappelijk en interactief
kunstwerk. Voor 1 euro verschijnt uw handafdruk levensgroot op de buitengevel van Lux. Uw
handpalm wordt hiermee onderdeel van een boom: De Diversi-tree.
De opbrengst gaat naar een project ter ondersteuning van straatkinderen in Buenos Aires.
Graffiti
Op zaterdagavond 13 maart zullen bekende graffitikunstenaars hun virtuele tags met laserpennen op
de gevel van Lux achterlaten.
///
DOBLE OCHO TANGOFESTIVAL 17-18-19-20-21 MAART
De Vereeniging –Stadsschouwburg – El Corte – De Lindenberg
Hartstocht, weemoed en verleiding, dat zijn de ingrediënten van de tango, rechtstreeks uit de salons
en straten van Buenos Aires. Het 7e Internationale Tangofestival Doble Ocho transformeert Nijmegen
5 dagen tot het Buenos Aires aan de Waal. Het festival opent op woensdag 17 maart en staat dit jaar
in het teken van LIVE tangomuziek.
QuintetoTango Extremo bijt op 17 maart de spits af met hun theatershow ‘Carnaval de Buenos Aires’
daarmee zetten zij meteen de feestelijke sfeer neer voor de rest van het festival. Hoofdman van de
band is de bekende Jazz saxofonist Ben van Dungen en als gastmuzikant speelt mee de Latin
Grammy Award winnaar Facundo Guevara. Het concert wordt aangevuld met nostalgische
filmbeelden en een stijlvol tango-optreden. ( Steigerzaal Lindenberg, 20.30 / €12,-)
Op donderdagavond 18 maart is in de Waalzaal van de Stadsschouwburg een fusion-optreden van de
bekende tangofusionband TANGHETTO, aangevuld met een spannende act en de VJ-light
experience ‘Tanguerilla’. Tanghetto won in 2009 de prestigieuze Carlos Gardel Muziekprijs in Buenos
Aires en wordt ook wel gezien als de opvolger van het bekende GOTAN PROJECT. (21.00/€ 13,50 )
Voor iedereen die wil is er ook volop van tango te genieten tijdens de GRAN NOCHE . Kom op
zaterdagavond 20 maart naar de stijlvolle Kleine Zaal van de Vereeniging. Laat je meevoeren door
het tangoconcert en de optredens van de maestro’s van het festival!
Persbericht tangofestival en foto’s downloaden via de website www.doble-ocho.com/recensies.htm
http://www.4shared.com/file/214851346/d1b0180b/_DSF0194.html
http://www.4shared.com/file/214851375/63941a72/koningsplein2.html
http://www.4shared.com/file/220334135/ace5ddb9/marieken.html
http://www.4shared.com/file/214851253/b903b7f2/waag2.html
http://www.4shared.com/file/220334127/5bf08dd4/FA_logo_FC_HR.html
http://www.4shared.com/file/220417786/a7e5e54c/MM_twilight_4X5.html
http://www.4shared.com/file/220417799/2e41c99c/erna-santiago.html
http://www.4shared.com/file/220417803/140adcf6/doble-ocho-presentationpdf_-_A.html
alle foto’s zijn van Lucien Lecarme, svp gebruiken met naamsvermelding !
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