
Vinterfestivalen i Ås 10-12/2, 2023! 
 

Jubileum - Jämtlands 30:e Tangofestival i Ås! 
 

 
Lärare: Virginia Vasconi & Juan Cupini från Buenos Aires.  
Virginia Vasconi har varit två gånger i Ås tillsammans med Julio Balmaceda. Innan dess 
var hon i Sverige sommaren 2015 på festivaler i Sundsvall och Halmstad. 
Juan Cupini är en erfaren tangodansare från milongorna i BA. 
 
DJ’s: Luca Lamberti, Rom, och Salvo D'Urso, Catania. 
Båda två är Europaturnerande DJ’s som vi nu äntligen får hit till Ås! De spelar en natt- 
respektive dagmilonga var. Luca har varit här i Ås två gånger tidigare.  
 
Konsert + show + milonga på torsdagkväll 9 feb. på Gamla Teatern i Östersund, det 
blir upptakten till vårt jubileum!  
 
Festivalpaketet innehåller: 

 2 nattmilongor 

 2 dagmilongor 

 1 ledarledd praktika 

 3 måltider 

 Jämtlandsbuffén 

 Fika under hela helgen 
 
Jubileumsmingel o livemusik, lör 19:30. Inför Jämtlandsbuffén bjuder vi på en trevlig 
stund med mingeldryck. Åsa Okutani underhåller med musik på flera olika instrument.  

Lektioner. Vi har 7 danslektioner för dem som gått minst en nybörjarkurs och upp till 
avancerad nivå. Se nivåindelningen i Lektionsschemat!  

Vi har bonuspris på danslektion H på söndag! 

Dessutom så håller DJ Luca Lamberti ett DJ-seminarium. Tangosällskap, passa på att 
stimulera era DJ-ämnen! 
 
Långvägarabatt: 50 SEK i rabatt på första lektionen (A-G) för alla som har över 10 mil 
enkel resa! 
 
Privatlektioner. Bokning sker som singel eller par via anmälningsformuläret! Tidpunkt 
och plats finns i lektionsschemat! 
 
Milongor dag o natt, sammanlagt totalt ca 20 timmar. Dagmilongorna börjar samtidigt 
som luncherna. Det går bra att själv ta med öl/vin, vi har ingen alkoholservering! 
 
Show. Virginia & Juan bjuder på en uppvisning under lördagsmilongan. 
 
Ledarledd praktika Ett spännande inslag är praktikan ”Crazy Horse” som inleder 
fredagens nattmilonga och ingår i festivalpasset. Den är alltid lika populär! 
 
Helgfika serveras hela helgen. Allt från kaffe o kaka till smörgåsar och hembakat 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! Din bokade specialkost frågar du efter i köket. Uppge ditt namn. 
 



Jämtlandsbuffén, den vida berömda festmåltiden som serveras inför lördagsmilongan! 
I buffén ingår bordsdryck, kaffe/te och kaka. Vegetariska alternativ finns och ska liksom 
ev. allergi bokas i anmälan! Din bokade specialkost frågar du efter 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 o kläder: ”Barcelona Tango Showroom”, Astrid Högström kommer hit med 
stort utbud. Gå in och kolla i förväg/kontakta förbeställ på www.bcntangoshowroom.com  
 
Begagnat-hörnan: Leta igenom era garderober och lådor efter tangoskor, -kläder, -
skivor m.m, som ni vill sälja. Märk upp allt med namn, pris o mobilnr. Karin Hjärtstam 
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. 

 Åre alpina centrum ligger en timme bort www.aresweden.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. 

 
Andra länkar 

 www.visitostersund.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! 
 

TangoJamt önskar dig välkommen! 

http://www.bcntangoshowroom.com/
http://www.aresweden.com/
http://www.visitostersund.se/
http://www.ostersund.se/
http://www.tangojamt.com/


ANMÄLAN INFO 

Anmälan görs genom registreringsformuläret på hemsidan eller på Facebook.  

 Hemsidan: https://www.tangojamt.com  

 Facebook: https://www.facebook.com/events/483260859323365  
 
Festivalpaketet kostar 1690 SEK och innefattar 2 natt- och 2 dagmilongor, 1 ledarledd 
praktika, 3 måltider, Jubielumsmingel, Jämtlandsbuffén, samt fika under hela helgen. 
 
Måltider och fika. Vegetariska alternativ finns och ska liksom ev. allergi anges i 
anmälan! Din bokade specialkost frågar du efter i köket. Uppge ditt namn. 
 
Lektioner: 
Lektion A-G, kostar 290 SEK. Lektion H bonuspris 190 SEK. DJ-semiarium 450 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 genom att fylla i partnerns registreringskod på aktuell lektion. 
Turordningen till lektioner bestäms genom registreringsdatumet för den lektion du har 
valt. För paranmälda gäller det tidigaste registreringsdatumet i paret. Detta gäller fram 
till söndag 15/1 när fördelning av singlar sker. Därefter antas både par och singlar i mån 
av plats. 
Anmälningsläget för lediga platser på lektionerna anges löpande under ”Senaste Nytt” 
på hemsidan. 
 
Långvägarabatt: 50 SEK i rabatt på första lektionen (A-G) för alla som har över 10 mil 
enkel resa! 
 
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 ska betalas 
in i förväg till TangoJamts PG eller Swish. Vid sen inbetalning (c:a 1 vecka före 
festivalen) ta med utskrift och visa vid incheckningen. Fakturering görs inte. Kvitto/intyg 
för friskvårdsaktivitet ges till den som begär det. Anmäl i kassan för det. Efterköp av 
lektioner: Vi har ej kortläsare. Swisha (123-576 37 50) eller åk till närmaste bankomat, 
de finns i Krokom och Östersund (C:a 1 mil i vardera riktningen). Förslag på 
bankomater:  

 Stora Coop, Chaufförsvägen 27 A, ÖSTERSUND, kl. 00 – 24// SEK 
 Kärnan, Kyrkgatan 64, ÖSTERSUND, Kärnans öppettider, inomhus// SEK, Euro, 
 Forex f.d., Prästgatan 51, ÖSTERSUND, kl. 00 – 24// SEK, NOK, Euro 
 ICA – Systembolaget, Genvägen 6, KROKOM, kl. 00 – 24, SEK  

 
Återbetalning. Efter söndag 5/2 sker återbetalning endast vid särskilda skäl. Därefter 
går det inte att avboka maten. Kontakta Bertil Eriksson omgående!  
 
Privatlektioner Bokning sker via anmälningsformuläret! Betala kontant i Euro direkt till 
läraren. Endast 1 lektion/person eller par! Tid och plats finns angivet i lektionsschemat!  
Virginia och Juan: 90 €/tim, singel eller par. (Tider utanför ordinarie schema 80 €/tim.)  
 
Övrig information. anmalan@tangojamt.com eller Bertil Eriksson 070-224 84 32. 

https://www.tangojamt.com/
https://www.facebook.com/events/483260859323365
mailto:anmalan@tangojamt.com


Helgprogram 

Lektioner

Fredag 18:00 - 19:30

Lördag 10:00 - 16:30 (Lunchuppehåll 11:30 - 13:00)

Söndag 10:00 - 16:30 (Lunchuppehåll 11:30 - 13:00)

Milongor

Fredag    21:15 - 03:??? DJ Salvo

11:30 - 16:30 DJ Salvo

   21:30 - 03:??? DJ Luca

Söndag 11:30 - 17:00 DJ Luca

Kassan

17:00 - 17:45

21:15 - 22:00

12:00 - 12:30

19:30 - 22:00 (Stängt under buffén)

Söndag 12:15 - 12:45 Resterande betalningar

Fredag Virginia & Juan 20:00 - 21:00

Ankomstmåltid 16:30 - 19:30

Fika 21:30 - 02:00

Lunch 11:30 - 13:00

Fika 14:30 - 16:30

Jubilé.mingel 19:30 - 20:00

Jämtlandsbuffé 20:00 - 21:30

Fika 22:30 - 02:00

Lunch 11:30 - 13:00

Avresefika 14:30 - 17:00

Vinterfestivalen i Ås 10-12/2 2023

Söndag

Lördag

Mat-/fikaservering

Lördag

Fredag

Lördag

Fredag

Crazy Horse - Ledarledd praktika



V&J = VV = Hector Corona

JC = Juan Cupini

Kod Nivå Lärare Kod Nivå Lärare

18:00 - 19:30 A NM-A V&J

20:00 - 21:00 V&J

10:00 - 11:30 B NM-A VV C NM-A JC

13:00 - 14:30 D M/MA V&J

15:00 - 16:30 E MA/A V&J

10:00 - 11:30 F M/MA V&J

13:00 - 14:30 G MA/A V&J

15:00 - 16:30 H NM-A V&J

                                                                                  

A Enkla sekvenser för tangogolvet/socialdans 

B Grundläggande rörelser, hållning, promenad, pivots, kroppsmedvetenhet, koordination och övningar. För följare.

C Grundläggande rörelser, hållning, promenad, pivots, kroppsmedvetenhet, koordination och övningar. För förare.

D Milonga, rytmiska strukturer 

E Vals, fokus på rytmik och musikalitet 

F Olika typer av Caminata 

G Cirkulära Barridas 

H Kombinationer av ganchos, BONUS

DJ DJ seminarium med DJ Luca Lamberti

(Reservation för ändringar.) Sida 1 (3)

Lektionsbeskrivningar:

Lektionsschema - Vinterfestival i Ås 10-12/2 2023

Virginia Vasconi & Juan Cupini

Ås Föreningshus, Stora salen A-salen, Torsta Gymnasium

Praktika " Crazy Horse " inför kvällens milongaF
re

d
a
g

Enkla sekvenser för tangogolvet/ socialdans 

Tid Lektion Lektion

L
ö
rd

a
g

Dagmilonga 11:30 - 16:30
Milonga, rytmiska strukturer 

S
ö
n
d
a
g Olika typer av Caminata 

Teknik för följare Teknik för förare

Dagmilonga 11:30 - 17:00

Vals, fokus på rytmik och musikalitet 

Cirkulära Barridas 

Kombinationer av ganchos, BONUS



LL = Luca Lamberti

Kod DJ-lektioner Kod Privatlektion Kod Privatlektion

14:00 - 15:00 14:00 - 15:00 JC1 Juan nr 1 VV1 Virginia nr 1

19:45 - 21:45 DJ1 DJ-seminarium del 1, LL 15:00 - 16:00 JC2 Juan nr 2 VV2 Virginia  nr 2

10:00 - 11:30 10:00 - 11:30

12:45 - 14:45 DJ2 DJ-seminarium del 2, LL 13:00 - 14:30 Privatlektioer 90 € 

15:00 - 16:00 15:00 - 16:30

10:30 - 11:30 10:00 - 11:30

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

15:30 - 16:30 15:00 - 16:30

¤  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!

NM = Nybörjare/medel Du för/följer ledigt i promenaden och lär dig grundläggande kombinationer

M = Medel Grunderna börjar sitta och du har börjat med milonga och vals cruzado

MA = Medel/avancerad Du använder många kombinationer, har skaffat dig rutin och improviserar naturligt

A = Avancerad Du anpassar din dans väl till musiken och känner dig trygg på trånga dansgolv

(Reservation för ändringar.) Sida 2 (3)

½ - 1

1 - 2

2 - 5

5 ---

Dansat

cirka år

Nivåer:

A-salen Stora salen

DJ- och ordinarie privatlektioner

Torsta gymnasium Ås FH

Tid Time

F
re

d
a
g

F
ri
d
a
y

Biblioteket B3-salen

S
a
tu

rd
a
y

S
ö
n
d
a
g

S
u
n
d
a
y

L
ö
rd

a
g

VV = Virginia Vasconi

JC = Juan Cupini

Privatlärare



(Bägge lärarna använder salen samtidigt för just dessa lektioner nedan.)

Kod Privatlektion Kod Privatlektion Privatlärare

11 - 12 TJ1 Juan Cupini TV1 Virginia Vasconi VV = Virginia Vasconi

12 - 13 TJ2 Juan Cupini TV2 Virginia Vasconi JC = Juan Cupini

Lunch

14 - 15 TJ3 Juan Cupini TV3 Virginia Vasconi Privatlektioner 80 € 

15 - 16 TJ4 Juan Cupini TV4 Virginia Vasconi

10 - 11 FJ1 Juan Cupini FV1 Virginia Vasconi

11 - 12 FJ2 Juan Cupini FV2 Virginia Vasconi

(Reservation för ändringar.) Sida 3 (3)

Extra privatlektioner utanför ordinarie festivaltid

Tid

Torsdag

Fredag

Ås Föreningshus, Stora salen



Konsert, show och milonga 

 

 

Tangokonsert och dansshow, torsdag 9 februari på Gamla Teatern i Östersund 

19:00 Sittande konsert i två set med Trio Tangarte från Malmö, men med rötter från 

Buenos Aires. Under konserten kommer vi att få se en tangoshow med Virginia 

Vasconi & Juan Cupini från Buenos Aires  

Efter konserten bjuds publiken på en prova-på-tango! Gå upp en trappa till 

Ordenssalen!  

Alternativt, efter konserten blir det milonga (danskväll) för er tangodansare med en 

DJ!  

Trio Tangarte spelar ytterligare ett set under milongan så att vi får dansa till live-

musik. 

23:00 Milongan slutar för att hotellets gäster ska få sova 

Entré: 
290 kr i dörren 230 kr bokat tillsammans med Festivalpaketet för 

Jubileumsfestivalen i Ås. 



 

 

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 

Tango treat 
Klassisk massage 300 kr 
      Energimassage 250 kr 
             Fotmassage 180 kr 
                 Fotbad kostnadsfri drop in service 
 
 
    Fotbad kostnadsfri drop in service Välkomna hälsar 

Katarina! 


