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HAARLEM - Van 7 tot 12 september was de première van het
festival Zango. Op de Haarlemse Grote Markt was het genieten
van muziek, tango en dans in de Belgische Spiegeltent
“Romantiek”.
Gabriel Vallejo (Piano) en Jean-Baptiste Henry (Bandoneon)
vormen een tangoduo die al jarenlang vaste gasten zijn bij het
tangofestival Tarbes en Tango, in Tarbes (bij Lourdes,
Zuid-Frankrijk). Zij spelen daar steevast de Apero Tango’s, zo
genoemd omdat elke middag van 18.30 tot 19.30 op de terrassen
van een paar brasserieën deze geanimeerde milonga’s als aperatief
fungeren voor de grotere milongá later op de avond.
Het duo is zonder meer het populairst en trekt de grootste
publiekstromen en tangodansers naar zich toe. Ze spelen klassieke
maar ook zeer moderne tango’s in een opzwepende stijl. Dit was
de reden juist dit duo te vragen om bij het Zangofestival te
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komen optreden. Ze waren een vast herkenningspunt elke
festivaldag van 17.00-18.30 uur bij de milonga in de ZANGOSpiegeltent.
Het woord milonga heeft twee betekenissen: 1. De gelegenheid
waar tango gedanst wordt en 2. Aan tango verwante dansmuziek
in een tweekwartsmaat die vaak sneller is dan de tango
(vierkwartsmaat). Het Zangofestival is zowel de gelegenheid waar
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je kunt dansen als de plaats waar je tango’s, milonga’s en
tangowalsen zult horen.
Fotografie & video: Ad Schaap
Datum: zondag 12 september 2010
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Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit bericht. U kunt de eerste zijn!
zondag 12 september 2010
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20:32 Lichtmast uit de grond gereden door witte bestelauto in IJmuiden
19:18 Heemstedenaar beroofd van collectebus in Heemstede
16:16 Doodsbedreigingen door lastige hotelgast
15:10 Verdachten aangehouden met gestolen bromfiets, softdrugs en boksbeugel
13:04 Kind (1) beklemd tussen hek in woning Hoofddorp
zaterdag 11 september 2010
17:34 Twee ongevallen vlak achter elkaar op de Wagenweg
15:23 Start landelijke campagne over afleiding in het verkeer
12:57 Auto te water in Ringvaart, bestuurder (57) overleden
vrijdag 10 september 2010
20:04 Zoekactie na vinden kleding en fiets bij Zuidpier IJmuiden
15:26 Vreemdelingenpolitie treft illegaal aan
14:32 Jongens aangehouden na brandstichting op de Lindholm
13:46 Man aangehouden na gooien van flessen uit raam
12:43 Dronken automobilist aangehouden op het Kennemerplein
11:43 Politiehelikopter ingezet bij zoektocht naar verwarde vrouw
10:59 Automobilist crasht op de Zijlweg in Haarlem
10:23 11 en 12 september: Open Monumenten Dagen
donderdag 09 september 2010
23:11 Auto's ingenomen bij politiecontrole in Haarlem
19:36 Vrouw maakt val van woning bij BAVOschool [foto update]
08:11 Rijbewijs van bejaarde ingevorderd na aanrijdingen
woensdag 08 september 2010
20:43 Connexxion neemt maatregelen tegen zwartrijden
18:04 Automobilist na wilde achtervolging aangehouden door politie
15:54 Arrestatieteam haalt verwarde man uit woning na brand
12:48 Speciale herdenkings raadsvergadering live op AB-Radio
09:22 Verdachte verkrachtingszaak in Hollands Midden langer vast

Home | Programmering | Nieuwsarchief | Fotoarchief | Vacatures | Adverteren | Contact

Copyright © 2010 AB-Radio | Je blijft op de hoogte
Hosting: Click2.nl Internet Services Design: Mladenz.com

12/09/2010 21:15

Zango Haarlem » Milonga’s met tangoduo Vallejo &
Henry
Het woord milonga heeft twee betekenissen: 1. De gelegenheid waar tango gedanst wordt en 2. Aan tango verwante
dansmuziek in een tweekwartsmaat die vaak sneller is dan de tango (vierkwartsmaat). Het Zangofestival is zowel de
gelegenheid waar je kunt dansen als de plaats waar je tango’s, milonga’s en tangowalsen zult horen.
Vallejo & Henry spelen piano en bandoneon en voorzien de dansers van live tangomuziek, van dinsdag tot en met
zaterdag op de middagen van 17 tot 18.30 uur .

Ervaren en minder ervaren dansparen zijn van harte welkom om mee te gaan met hun klanken. Ook kunt u een ervaren
danser vragen om met u te dansen, of te luisteren vanaf één van de banken.
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Zango Haarlem » Verrassingsact Tango Arab
Connection met Vallejo&Henry

Achter de piano passen makkelijk 2 mensen en een stoel is zo bijgeplaatst. Vallejo’s drankje wordt afgenomen en
stomverbaasd neemt het duo plaats. Verrassing is het juiste woord.
Tot zover hadden we al mogen horen dat de Arab Connection van alle markten thuis is. Zet daarbij het creatieve duo
en het publiek applaudiseert voor langer dan een minuut na slechts twee nummers samen. De avond is nog jong.
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