
Årsberetning Tango Tønsberg 

Siden vi utsatte årsmøtet i fjor pga. corona, så er årsberetningen i år 
for både 2020 og 2021

2020

Vi startet året med kurs av Mariano Garces Grizy, annenhver 
mandag; videregående og nybegynnere, fra 6 januar til 24 februar, 
totalt 7 mandager

23 januar og 27 februar arrangerte Klara og Dan hyggelig milonga i 
bydelshuset.

1 februar hadde Mariano tango-lab, med milonga, på bydelshuset.

2 mars var det årsmøte…… og så ble det dessverre nedstengning

I samarbeid med Grenland Tangoklubb planla vi Tango 12, som 
dessverre  måtte avlyses.

Likevel fant vi et lite smutthull til individuell teknikk-kurs, og for par, 
mandager fra 8-29 juni i større lokaler på Kaldnes siden.

Høstmilongaen ble utsatt. I stedet ble det en hyggelig kveld, 26 
oktober. Da beriket Pål Bergman kvelden med et foredrag om «tango
i Norge» på Satadawee i Tønsberg.

Styret hadde tre møter det året.



2021

Hele våren lå tango klubben i corona. Likevel nådde vi 46 
medlemmer i klubben.

25 og 26 juni fikk klubben en forespørsel fra Huset, et utested i 
Sandefjord om vi hadde 2 par som kunne underholde på en 
argentinsk aften. De som stilte var Klara og Dan og Bjarte og Bibbi, 
samt at medlemmer fikk rabatt på middagen.

9 oktober arrangerte Music factory konsert av Piazollas verker, på 
støperiet i Tønsberg. Klubbens medlemmer fikk rabatter og 
muligheten til å danse i lokalet til deres nydelige musikk. Helt 
fantastisk inspirerende musikk <3

Så… endelig 25 oktober var vi i gang igjen med mandags practica. 
Gleden varte bare til 29 november, men vi rakk å lure inn 
høstmilongaen vår, 19-20 november – «fiesta de tango» med Diego 
Denett som instruktør. Dette ble en stor suksess. Vi hadde tangofolk 
fra Kristiansand til Bodø på besøk

Mandagen etter, 22 november, hadde vi spesialpractica med Diego 
Denett.

I løpet av året rakk styret å ha 9 møter, stort sett på teams.

Avslutningsvis vil vi takke alle medlemmer som støttet oss med 
kontingenten til tross for lav aktivitet i løpet av denne perioden. Selv 
om aktiviteten har vært lav så har vi hatt en god kvalitet på det som 
har vært, noe vi vil fortsette med så godt vi kan.

En ekstra stor takk til Dj Tone også, som stiller med så god musikk til
oss. 
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