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Lärare
"TANGO IS A WAY TO COMMUNICATE AND INTEGRATE, giving a
physical form to the music through movement, and without losing
the warmth of an embrace".
LAURA RUSCONI AND MARIO BOURNISSEN are teachers who have
been working together for over 9 years.
MARIO STARTS HIS JOURNEY in Tango 28 years ago, after working
as a teacher of physical education. His extensive experience in biomechanics and analysis of the movement gained in this field, he applies it in his Tango and
especially in teaching.
IN HIS CAREER he had the pleasure of working in the most prestigious milongas of Buenos Aires,
such as La Calesita, Niño Bien, Salon Canning, Villa Malcolm etc. as well as in some milongas in
other provinces of Argentina and abroad, particularly in the United States and in Europe.
In 2005 HE CREATES THE MILONGA "SOHO TANGO", which soon becomes "the princess" of the
milongas for its high level of dancing and its particular atmosphere. He is not only the creator /
organizer but also the maestro and DJ of this weekly milonga at Villa Malcolm, which after 9 years
moves to Salon Canning.
Mario has also been the TEACHER OF SOME CURRENT GREAT PROFESSIONALS of tango. In 1999
he created a teaching system that he called "Clinica de Tango", where he would include several
Tango proffessionals with different styles and techniques, with a strong idea of integration. Starting
in 2010 in the project also participates his current dance partner, Laura Rusconi.
LAURA, WITH A BACKGROUND IN BALLROOM AND LATIN DANCES, dedicates completely to tango
in the last 10 years. She has also formation in scenic Tango, but works mainly on the different styles
of social tango. She worked in Argentina, Europe, the United States and Japan.
AFTER DIFFERENT TOURS, and having already an audience that followed them, in 2011 in Buenos
Aires, she decides with Mario to open their own space, with school and milongas. They carry on
their activity until the middle of 2015, when they make the decision to move to Italy, they pass the
management to another couple of milongueros.
IN ITALY they started collaborations in two prestigious Tango spaces, namely at Villa Giacomelli in
Udine and at the Circolo Gardel in Modena. They hold several workshops in Vicenza, Venice, Padua,
Pordenone, Ferrara, Milan, Rome, Castelfranco Veneto.
They are open to the different forms of Tango, having already a style of their own - theirs is

"simply Tango".

DJ
Omar började sin tangoresa 2010 efter att ha förälskat sig i musiken, och
han har lyssnat och samlat på tangomusik sedan dess.
Som DJ spelar han vacker och dansbar musik i en välbalanserad
blandning av rytm och melodi som passar stämningen på dansgolvet.
Hans val av låtar i varje tanda visar hans kärlek och passion för musiken.
Han har spelat på många milongor i Washington DC och Beirut, och under
de senaste två åren har han varit huvud-DJ på den lokala tangoscenen i
Härnösand.

BOENDE & MAT
Billigt boende i kyrkstugor med anor från 1700-talet som renoverats i tidsenlig
charm. Frukost, lunch och middag serveras i restaurang och Café.
Hemsida:
Lövånger Kyrkstad

Helpension 5–7/10 2018.
1600 kr per person i dubbelrum, 1700 kr per person i enkelrum Detta inkluderar logi,
middag fredag och lördag, frukost, lunch och fika lördag samt söndag
Helpension 5–6/10 2018.
1075 kr per person i dubbelrum, 1115 kr per person i enkelrum Detta inkluderar logi,
middag fredag och lördag, frukost, lunch och fika lördag.
Helpension 6–7/10 2018.
1100 kr per person i dubbelrum, 1140 kr per person i enkelrum Detta inkluderar logi,
frukost, lunch och fika lördag och söndag samt middag lördag
Logi enkelrum.
640 kr för en natt, 980 kr för två nätter.
Logi dubbelrum.
Del i dubbelrum 500 kr för en natt, 800 kr för två nätter.

Bokas mat enskilt är priserna följande per måltid
Frukost 85 kr
Lunch 125 kr
Fika 50 kr
Middag 225 kr
Val anges vid anmälan.

SCHEMA/KURSINNEHÅLL
Lärarna är vana att undervisa på olika nivåer i samma ws, deltagarna har möjlighet att påverka
kursinnehållet. För dansare som vill ha något extra kan *Semi Privada ordnas, se Priser.

Fredag

Lördag

Möjlighet till Privatlektioner/ Semi Privada

12:00 -18:30

WS 1
Middag
Milonga
DJ

17:00 -18:30
20:00
21:00-01:00

Teknik för förare och följare

MARIO

Frukost
Privatlektion/Semi Privada
Tango Connection and embrace ..

WS 2
Lunch
Dagmilonga med Leif och Iren
WS 3
Tango Musicality and …
WS 4
Milonga 1
Middag
Milonga
DJ
OMAR
Uppvisning
Söndag

Frukost
Privatlektion/Semi Privada
WS 5
Milonga 2 forts.
Lunch
WS 6
Tango Wals, Circular movments
Möjlighet till Privatlektioner/ Semi privada

08:00-10:00
08:50-10:20
10:30-12:00
12:00-13:00-13:00-14:30
14:45-17:15
19:00
20:00-01:00
22:30
08:00-10:00
09:15-10:45
11:00-12:30
12:30
13:30-15:00
14:00 --

PRISER WS
WS1
Övriga WS
Milonga Fredag
Mionga Lördag

För dansare alla nivåer

För Anmälan direkt:

150 SEK
225 SEK
100 SEK
150 SEK

Workshops boende mat eller klistra in i URL fältet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Wbdne8tgrq7rRViMot2aK375HC5EA6zSPlC0SoyOCO-CNw/viewform?c=0&w=1

Mail skickas ut när anmälan registreras.
Betalning sker direkt när bekräftelse mail skickats ut.

PRISER PRIVATLEKTIONER/SEMI PRIVADA
* Semi privada erbjuds för 3-4 par, pris 25 Euro/person.
"Även singel anmälan, vi parar ihop".
Privatlektioner singel 80 Euro med både Laura och Mario
Privatlektioner par 100 Euro med både Laura och Mario
Betalas i euro på plats. Ange Semi Privada eller privat, Lövånger.

För Anmälan Maila direkt: Semi Privada och Privat kurser eller
PrivTangoNorteno@Gmail.com

Eventuellt kan privatkurser ges i Umeå, torsdag eftermiddag den 04/10 2018
och eventuellt på fredag förmiddag 05/10 2018. Ange privat Umeå, önskad tid.
För Anmälan Maila direkt: Privat kurser i Umeå eller
PrivTangoNorteno@Gmail.com

ATT RESA FRÅN OCH TILL LÖVÅNGER
Gå in på länstrafikens hemsida: Länstrafiken
Exempel på restider på fredags eftermiddag den 05/10 2018, från Umeå Busstation
till Lövånger Busstation varierar restiden mellan 1:20–1:30 tim.

För långväga tangodansare som har önskemål om samåkning från Umeå till o från
Lövånger.
Maila till direkt: Samåkning eller
SamakningTangoNorteno@Gmail.com

Åter

