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17 januari - Orquesta Típica Tango Pasión. www.orquesta-tango-pasion.nl

Contrasten zijn het kloppend hart van de Argentijnse tango. Heftige energie tegenover ontroerende melodieën. Agressieve ritmes na ontwape-
nende momenten. Zeventien bevlogen muzikanten en de zangeres van Orquesta Típica Tango Pasión bieden een spetterende middag voor 
zowel dansers als luisteraars. Op het programma staan composities van Julian Peralta, Piazolla, Lucio Demare en vele anderen. 
Het orkest staat onder leiding van bandoneonspeler Gerard van Duinen, de arrangementen zijn ook van zijn hand.

21 februari - Toca Tango.  www.tocatango.nl

Toca Tango is een tango-orkest dat originele Argentijnse tango’s, walsen en milonga’s laat klinken. De muzikanten van Toca Tango spelen de 
tango’s met grote liefde voor de Argentijnse muziek. De luisteraars worden meegevoerd naar de opwindende gevoelswereld van de tango: vu-
rige hartstocht, hopeloze liefde en bitterzoete herinnering. Voor zowel de muzikanten als de luisteraars van Toca Tango is elke uitvoering weer 
een nieuw avontuur.

24 januari - Trio Tango Extremo o.l.v. Tanya Schaap  www.tangoextremo.com

De groep is opgericht door violiste Tanya Schaap, die vanaf dat moment de artistieke motor is achter dit ensemble. Op 24 januari zal het ensmeble 
in kleine bezetting (viool, piano en contrabas) wederom haar opwachting in De Regentenkamer maken. Deze keer neemt de groep een bijzondere 
gastsoliste mee; de Finsa zangeres Pauliina May.

20 maart - Orquesta de Mayo.  www.orquestademayo.nl
Het Orquesta de Mayo is een ambitieuze groep. Het muzikaal niveau is hoog en de groep aarzelt niet om ondanks de ongebruikelijke bezetting met 
fl uit en klarinet, haar tanden te zetten in complex repertoire. Zoals Emancipación van Pugliese, of het virtuoze La Muerte del Angel van Piazzolla. 
Het Orquesta de Mayo stond op het grote podium van het Concertgebouw (tijdens het Stadspodium) en won in 2011 de aanmoedigingsprijs van het 
Concurso de Doble Ocho. 

17 april - Quinteto Connora. www.connora.nl
Quinteto Connora is een sextet. Een kwintet van vijf instrumenten plus een zangeres, genaamd Nora. Letterlijk vertaald: Vijftal met Nora. Onze 
zangeres is geboren Argentijnse; haar vader speelde in Buenos Aires viool in tango-orkesten. Quinteto Connora speelt tango’s met en zonder zang. 
De teksten zijn in het Spaans en worden niet naar het Nederlands vertaald. Als ras-Argentijnse zingt onze zangeres met authentieke passie. De 
meestal zeer poëtische teksten voelt zij diep in haar ziel en dat brengt zij over op het publiek.

20 mei - Grupo del Sur. www.grupodelsur.nl
Bezield bandoneonspel, meeslepende tango’s en rauwe emoties: Grupo del Sur raakt u in het hart! Astor Piazzolla is dé grote inspirator van deze 
Nederlands-Argentijnse groep. De musici van Grupo del Sur treffen de juiste toon. Zij staan bekend als een van de beste kwintetten van Europa.
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