Vinterfestivalen i Ås 2-4/2, 2018!
Jämtlands 27:e Tangofestival i Ås!
EARLY BIRD!
En tidig anmälan och inbetalning ger er 200 SEK rabatt på festivalpaketet. För att
denna rabatt skall ges måste insättningen (1000 SEK) vara insatt på TangoJamts konto
senast den 15 december.
Ev. lektionsavgifter betalas då lektionen har bekräftats.
(Utomlandsboende gäster med höga bankavgifter kan få betala alla avgifter på plats.)
Lärare: Virginia Vasconi & Julio Balmaceda från Buenos Aires.
Virginia Vasconi är känd hos oss i Sverige från sommaren 2015 på festivalerna i
Sundsvall och Halmstad.
Julio Balmaceda är känd hos oss i Sverige från Tangocamp-festivalerna i Tylösand,
Grekland, etc..
DJ:s: Theo Chatzipetros, (Italien) och Birger Haugdal, Bergen (Norge). Båda två är
Europaturnerande DJ:s som vi nu äntligen får hit till Ås! De spelar en natt- resp.
dagmilonga var.
Festivalpaketet innehåller:
 2 nattmilongor
 2 dagmilongor
 1 ledarledda praktikor
 3 måltider
 Jämtlandsbuffén
 Fika under hela helgen
Lektioner. Vi har 7 danslektioner för dem som gått minst en nybörjarkurs, upp till
avancerad nivå. Se nivåindelningen i Lektionsschemat!
Vi har bonuspris på danslektion H på söndag!
Dessutom så har vi en dubbel DJ-lektion i teori och musikval. Tangosällskap, passa på
att stimulera era DJ-ämnen.
Långvägarabatt för alla som har över 10 mil enkel resa och går någon danslektion!
Privatlektioner. Bokning sker som singel eller par via anmälningsformuläret! Tid och
plats finns i lektionsschemat!
Milongor dag o natt, sammanlagt totalt ca 22 timmar. Dagmilongorna, börjar samtidigt
som luncherna. Det går bra att själv ta med öl/vin, vi har ingen alkoholservering!
Show. Virginia & Julio kommer att ha en grymt bra uppvisning under lördagsmilongan.
Ledarledd praktika Ett spännande inslag är praktikan ”Crazy Horse” som inleder
fredagens nattmilonga. Den har varit mycket populär sista gångerna!
Helgfika serveras hela helgen. Allt från kaffe o kaka till smörgåsar och hembakt bröd.

Måltider. Ankomstmåltid serveras innan lektionen på fredagen. Lunch serveras lördag
och söndag. Kaffe och kaka ingår alltid. Vegetariska alternativ finns och ska liksom ev.
allergi bokas i anmälan! All bokad specialkost efterfrågas i köket, uppge ditt namn!
Jämtlandsbuffén, den vida berömda festmåltiden som serveras inför lördagsmilongan!
I buffén ingår bordsdryck, kaffe och kaka. Vegetariska alternativ finns och ska liksom
ev. allergi bokas i anmälan! All bokad specialkost efterfrågas i köket, uppge ditt namn!!
Det går bra att själv ta med öl/vin, vi har ingen alkoholservering!
Vilrum finns att tillgå under dagtid på Föreningshuset, 1 trappa upp.
Massage/fotbad. Katarina Moberg erbjuder klassisk- fot- och energimassage, samt
kostnadsfritt fotbad. Boka gärna in en tid redan nu. Se Totalinfo!
Tangoskor. Karin Hjärtstam säljer tangoskor och danssneakers under festivalen. Hon
har även en del smycken med sig.
Begagnat-hörnan. Leta genom era garderober och lådor efter tangoskor, -kläder, skivor m.m, som ni vill sälja. Märk upp allt med namn, pris o mobilnr. Karin sköter om
försäljningen åt er.
Boende och restips. Om ni önskar privat inkvartering så hör av er omgående till
privatboende@tangojamt.com. Billiga boende- och resealternativ (tåg, flyg, samt
långfärdsbussar) finns på webbsidan under flikarna Boende resp. Resa m.m.
Boknings- resp. medlemsavgift behöver ni inte betala på våra festivaler!
Fritidsaktiviteter. Ett hett tips är att förlänga vistelsen några dagar. Det finns
fantastiska möjligheter till skidåkning både utför och på längden, samt skridskor.
I närområdet finns också internationellt kända restauranger för gastronomiska
utsvävningar.







Åre alpina centrum ligger en timme bort. www.are360.com
Östersund har Sveriges bästa längdspårs- och skidskytteanläggning.
Skidspår i Ås på 3,6,10 och 18 km börjar runt knuten på Ås Föreningshus.
Flera mil skridskobanor med start från Badhusparken i Östersund finns på
Storsjöns is och som med lite tur är plogad redan under festivalhelgen.
Mikado i Östersund anses vara den bästa japanska restaurangen utanför
hemlandet. www.mikadosweden.com
Fävikenmagasinet i Fäviken ligger i år på plats 19 i listan ’The World’s 50 Best
Restaurants’. www.favikenmagasinet.se

Andra länkar

www.visitostersund.se

www.cityostersund.se

www.ostersund.se

Komplett info och nyheter om festivalen hittar ni alltid på www.tangojamt.com.
Ladda vintern med en tangofestival i Ås!
Det är ni gäster som gör festen!

ANMÄLANINFO
Anmälan. Anmälan görs genom registreringsformuläret på hemsidan och Facebook.

Hemsidan: https://www.tangojamt.com

Facebook: https://www.facebook.com/events/118577162041224
Festivalpaketet kostar 1200 SEK och innefattar 2 natt- och 2 dagmilongor, 1 ledarledd
praktika, 3 måltider, Jämtlandsbuffén samt fika under hela helgen.
Early Bird!
En tidig anmälan och inbetalning ger 200 SEK rabatt på festivalpaketet.
Måltider och fika. Vegetariska alternativ finns och ska liksom ev. allergi anges i
anmälan! All bokad specialkost efterfrågas i köket, uppge ditt namn!
Lektioner, läggs till efter egna önskemål i det webbaserade registreringsformuläret.
Lektion A-G, kostar 250 SEK. Lektion H bonuspris 150 SEK. DJ-dubbellektion 400 SEK.
Komplettera lektioner kan du göra genom att logga in med den registreringskod som
finns i det automatiska registreringsbeskedet som fås direkt efter anmälan.
Lägg till en partner för grupplektion genom att fylla i partnerns registreringskod på
aktuell lektion.
Turordningen till kurser bestäms genom registreringsdatumet för den lektion du har valt
För paranmälda gäller det tidigaste registreringsdatumet i paret för båda fram till 3/1
2018 när fördelning av singlar sker. Därefter antas både par och singlar i mån av plats.
Anmälningsläget för lektionerna anges löpande under ”Senaste Nytt” på hemsidan.
Långvägarabatt. 50 SEK för alla som har över 10 mil enkel resa och går någon lektion!
Betalning. Vid anmälan fås en bekräftelse automatiskt via e-post att du är anmäld och
anger hur mycket du ev. ska betala. Anmälan är personlig och kan inte överlåtas.
När ev. lektionsplatser är klara skickar vi en bekräftelse med slutsumman som helst
betalas in i förväg till TangoJamts PG. Vid sen inbetalning (c:a 1 vecka före festivalen)
ta med utskrift och visa vid incheckningen.
Du som inte har betalat i förväg betalar kontant vid incheckningen, helst med jämna
pengar. Vi har ej kortläsare. Närmaste bankomater finns i Krokom och Östersund
(1 mil i vardera riktningen). Vi har även Swish.
Fakturering görs inte. Kvitto/intyg för friskvårdsaktivitet ges till den som begär det.
Återbetalning. Efter lördag 27/1 2017 sker återbetalning endast vid särskilda skäl.
Därefter går det inte att avboka maten.
Privatlektioner
Bokning sker via anmälningsformuläret! Betala kontant i SEK respektive Euro direkt till
läraren. Tid och plats finns angivet i lektionsschemat!
Virginia, Julio:

Prel. 100 €/tim

Övrig information. anmalan@tangojamt.com Bertil Eriksson 070-224 84 32.

TangoJamt önskar dig välkommen!

Helgprogram
Vinterfestivalen i Ås 2-4/2, 2018

Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag

Fredag
Lördag

Fredag

Lektioner
18:00 - 19:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
Milongor
21:15 - 03:???
11:30 - 17:00
21:30 - 03:???
11:30 - 17:00

DJ Birger
DJ Birger
DJ Theo
DJ Theo

Kassan
17:00 - 17:45
21:30 - 22:00
12:00 - 12:30
19:30 - 22:00

(Stängt under buffén)

Ledarledd Praktika
"Crazy Horse"
20:00 - 21:00
Virginia & Julio

Mat-/fikaservering
Ankomstmåltid
16:30 - 19:30
Fredag
Fika
21:30 - 02:00
Lunch
11:30 - 13:00
Fika
14:30 - 16:30
Lördag
Jämtlandsbuffé
20:00 - 21:30
Fika
22:30 - 02:00
Lunch
11:30 - 13:00
Söndag
Avresefika
14:30 - 17:00

Lektionsschema - Vinterfestival i Ås 2-4/2, 2018
VV = Virginia Vasconi
V&J = Virginia Vasconi & Julio Balmaceda

JB = Julio Balmaceda

Ås Föreningshus

Söndag

Lördag

Fredag

Tid
18:00 - 19:30
20:00 - 21:00
10:00 - 11:30

Kod
Lektion
Nivå
NM/M
A Omfamning, kontakt och musikalitet
Praktika " Crazy Horse " inför kvällens milonga
NM-A
B Teknik för följare

13:00 - 14:30

Dagmilonga 11:30 - 16:30

15:00 - 16:30
10:00 - 11:30
13:00 - 14:30

Dagmilonga 11:30 - 17:00

15:00 - 16:30

A-salen, Torsta Gymnasium
Lärare
V&J
V&J
VV

Kod

C
D
E
F
G
H

Lektion

Teknik för förare
Vals, flöde till musiken
Spiral movements
Introduktion till cirkulära rörelser
Nya rörelser med över-pivot
Milonga Traspie - Bonus

Nivå

Lärare

NM-A
M/MA
MA/A
NM-A
MA/A
M/MA

JB
V&J
V&J
V&J
V&J
V&J

Nivåer:
¤
¤
¤
¤

Oftast är man på olika nivåer i olika roller, tekniker, stilar och danser
Anmäl dig till en nivå där du känner dig bekväm - annars kan du förstöra för dig själv och andra
Det är nyttigt att anmäla sig till en lägre nivå för att repetera grunder
Om du känner dig osäker på nivåerna, så fråga oss!

Erfarenhet
(år)

NM
M
MA
A

(Reservation för ändringar.)

= Nybörjare/medel
= Medel
= Medel/avancerad
= Avancerad

Du för/följer ledigt i promenaden och lär dig grundläggande kombinationer
Grunderna börjar sitta och du har börjat med milonga och vals cruzada
Du använder många kombinationer, har skaffat dig rutin och improviserar naturligt
Du anpassar din dans väl till musiken och känner dig trygg på trånga dansgolv

½-1
1-2
2-5
5 ---

Sida 1 (2)

DJ- och privatlektioner
TC = Theo Chatzipetros

Kod DJ-lektioner

14:00 - 15:00
19:45 - 21:45

DJ1 DJ-lektion 1 med TC

10:00 - 11:30
12:45 - 14:45

DJ2 DJ-lektion 2 med TC

15:00 - 16:00
10:30 - 11:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30

Time

Kod (Reservsal)
Saturday Friday

Tid

Ås FH
A-salen
14:00 - 15:00

Sunday

Söndag

Lördag

Fredag

Torsta gymnasium
Biblioteket
B1-salen

10:00 - 11:30

15:00 - 16:00

Kod Privatlektion
P1 JB 1
P2 JB 2

Stora salen
Kod
P3
P4

Privatlektion
VV 1
VV 2

10:00 - 11:30
13:00 - 14:30
15:00 - 16:30

13:00 - 14:30
15:00 - 16:30

Privatlärare
JB = Julio Balmaceda
VV = Virginia Vasconi

Lektionsbeskrivningar:
A
B
C
D
E
F
G
H
DJ

Omfamning, kontakt och musikalitet, några tips fördansgolvet.
Grundläggande rörelser, hållning, promenad, pivots, kroppsmedvetenhet, koordination och övningar.
Grundläggande rörelser, hållning, promenad, pivots, kroppsmedvetenhet, koordination och övningar.
Vals, förskjutningar och fluiditet för dansgolvet med fokus på musiken.
Spiral movements
Introduktion till cirkulära rörelser, teknik för sväng.
New Movements with over-pivot for both roles.
Milonga Traspie: musikalitet, rytm och syncope.
Kommer snart!

(Reservation för ändringar.)

Sida 2 (2)

Katarina Moberg erbjuder
vederkvickande
Energimassage, Fotbad och
Fotmassage till festivalpriser!
Boka en skön stund för
avkoppling och återhämtning
mellan dansturer och
workshops! Tinga gärna din
favorittid i förväg!

Katarina 070/594 45 64

Tangotreat
Klassisk massage 250 kr
Energimassage 200 kr
Fotmassage 140 kr
Fotbad kostnadsfri drop in service
Välkomna hälsar
Katarina!

