
Beste Tango dansers en geïnteresseerden,
Dear Tango dancers and interested,
#ENG scroll down

Gelukkig hebben we deze zomer een inhaalslag kunnen maken. Met jullie enthousiaste deelname
werd de uitgestelde voorjaarscursus toch nog een succes!
Nu houden we een maand pauze en in de laatste week van September gaan we van start met de
najaarscursussen.

Woensdag 29 en donderdag 30 september starten we met 12 aaneengesloten lesweken!
We houden dezelfde indeling met 3 groepen per avond en hetzelfde lesaanbod op beide dagen.
De bestaande groepen groeien door, de lesinhoud ook. En de prijzen hebben we wat aangepast.
Als een koppel er aan toe is om naar de volgende groep te gaan, kunnen we dat altijd bespreken.
We blijven even flexibel als het gaat om inhalen van lessen en ieders eigen planning over beide
dagen. Partner wissels in de les, als voorstel van onze kant, laten we nog achterwege.

Meld je aan voor de lessen via onze sites. Bij voorkeur opgeven samen met een partner. Heel
soms kunnen we ook helpen om een partner te vinden.
Op woensdag neemt Stefan de administratie op zich en op donderdag doet Marian het, zo zijn de
taken mooi verdeeld. Vandaar deze twee links:

Aanmelden cursus Woensdag Stefan:  https://tangoartisan.com/nl/classes/classes-in-scala/
Aanmelden cursus Donderdag Marian:  https://mitango.nl/classes/scala-eindhoven

Mocht je je als ervaren danser willen aansluiten en je weet nog niet in welke groep je het beste
past, dan kijken we samen en adviseren je. Neem even contact met ons op.
Beginners zijn het afgelopen seizoen tussendoor ingestroomd en dat bevalt erg goed. Weten jullie
geïnteresseerden en maken jullie vrienden enthousiast, vertel hen dan dat ze elk moment mogen
komen kennismaken en meedoen!

We blijven waakzaam wat betreft de corona regels. Als de lessen moeten stoppen van
overheidswege, dan houden jullie die lessen tegoed. Maar naar verwachting kunnen we gewoon
lesgeven zonder beperkingen. Wat een opluchting. Wetenschap en politiek raken er steeds meer
van overtuigd dat dansen gezond is voor jong én oud, dus laten we de vloer op gaan, de ramen
open en voluit genieten!

We hopen jullie allemaal gezond weer terug te zien eind september!
Abrazos, Marian en Stefan
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Fortunately, we were able to catch up this summer. With your enthusiastic participation, the
postponed spring course was still a success!
Now we are taking a break for a month and in the last week of September we will start with the
autumn courses.

Wednesday 29 and Thursday 30 September we start with 12 consecutive weeks of classes!
We keep the same layout with 3 groups per evening and the same range of lessons on both days.
The existing groups continue to grow, as does the lesson content. And we have adjusted the prices
a bit.
If a couple is ready to move on to the next group, we can always discuss that. We remain just as
flexible when it comes to catching up with classes and everyone's own schedule over both days.
Partner changes in class, as a proposal from our side, we will omit.



Sign up for classes via our sites. Preferably together with a partner. Very occasionally we can also
help to find a partner.
On Wednesday Stefan takes care of the administration and on Thursday Marian does, so the tasks
are nicely divided. Hence these two links:

Register Wednesday course Stefan: https://tangoartisan.com/nl/classes/classes-in-scala/
Register Thursday course Marian: https://mitango.nl/classes/scala-eindhoven

If you want to join as an experienced dancer and you don't know yet which group you fit in best, we
will look together and advise you. Please contact us.
Beginners have chimed in during last season and that goes very well. If you know interested
people and you make your friends enthusiastic, tell them that they can come and meet and
participate at any moment!

We remain vigilant regarding the corona rules. If the lessons have to stop due to the government,
you will keep those lessons. But it is expected that we can just teach without restrictions. What a
relief. Science and politics are becoming more and more convinced that dancing is healthy for
young and old, so let's get on the floor, open the windows and enjoy it to the fullest!

We hope to see you all healthy again at the end of September!
Abrazos, Marian and Stefan


