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Det er manden, der tager têten i milonga-dansen.
(Fotos: Povl Klavsen)

Det professionelle show-
dansepar fra Hamborg,
Saskia Loos og Ulli
Barth, viser, hvordan
rigtig tango skal danses.

Pianist Christian Nau fra Oldenburg er
kapelmester og har arrangeret musik-
ken til »Credo de amor en tango«. Der
synges i vid udstrækning på spansk.

Chefdramaturg Renate
Liedtke er tango-dan-
ser i sin fritid.

Tango er, når den danses godt, en sammensmeltning
af to kroppe, der bliver til én krop med fire ben.

Tango-teater. Først fol-
der danserne sig ud på
scenen, når der på
Flensborg Teater er ar-
gentinsk tango. Bagef-
ter får publikum chan-
cen for at gøre dem
kunsten efter.

FLENSBORG. Det er ikke
hver dag, en chefdramaturg
på et teater går på scenen og
danser tango.

Renate Liedtke er uddannet
i musik- og teatervidenskab,
chef for dramaafdelingen på
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater og er i fritiden
en lidenskabelig tangodanser.
Nu får hun chancen for at
kombinere hobby og arbejde,
når teatret på søndag har pre-
miere på et argentinsk tango-
projekt. Det sker med »Credo
de amor en tango« på den lille
scene på Flensborg Teater, en
forestilling, hun selv har skre-
vet og iscenesat, og som hun
også medvirker i.

På knap halvanden time
præsenterer en gruppe musi-
kere, sangere og dansere tan-
goens forskellige stilarter.

- Handlingen er mest til for
at binde de forskellige danse
sammen, men alligevel er den
en selvstændig fortælling om
længslen efter en tabt hjem-
stavn og kærlighed, der bri-
stede. Tabte illusioner spiller
en stor rolle i både forestillin-
gen og dansen, siger Renate
Liedtke.

I stykket ankommer et par -
de to sangere Sylvia Wieland
og Ansgar Hüning - til tango-
ens hjemland, Argentina, og
her støder de på en ungdom-
mens kærlighed spillet af Ga-
briela Kuhn. Ligesom tangoen
er en pardans, er det historier
om par, der ruller hen over
scenen, mens tøris skaber en
mytisk stemning på dansegul-
vet.

Et professionelt showdanse-
par fra Hamborg, Saskia Loos
og Ulli Barth, viser, hvordan
rigtig tango skal danses. Sce-
nen er en danseklub i Buenos
Aires, Café Nocturno.

Krop med fire ben
- Tango er, når den danses
godt, en sammensmeltning af
to kroppe, der bliver til én
krop med fire ben. En talemå-
de siger, at tangoen er en trist
tanke, som man kan danse,
Men tangoen står ikke blot
for en Weltschmerz i traditio-
nel forstand. I tangoen er man
ikke trist på en deprimeret
måde. Man bærer derimod på
en sorg, enten på grund af
ulykkelig kærlighed, på
grund af en længsel efter dej-
lige omgivelser, man engang
har været i, eller på grund af
en tro på en moralsk integri-
tet, siger Renate Liedtke.

Hun har allieret sig med en
gruppe amatør-tangodansere
fra en danseskole i Flensborg.
De er hidkaldt for at give
dansesalonen lidt ekstra
stemning. Rocco Boness, en af
verdens bedste bandonéon-
musikere, spiller i et orkester
sammen med pianisten Chris-
tian Nau fra Oldenburg samt
Anja Kosanke og Thorsten
Mahnkopf på violin samt Wit-
jas Evans på kontrabas. På
scenen medvirker desuden Si-
meon Dimitrov som en dan-
sende gadedreng.

Når forestillingen er slut,
bliver stolerækkerne trukket
til side, og publikum vil her-
efter få chancen for at danse
den hurtige milonga-dans,
som var en forløber til den
nuværende tango. I denne
dans er parret i tæt kontakt
med hinanden, og derfor er
det manden, der her skal tage
têten.

Der er premiere på søndag
klokken 19. Tango-projektet
fortsætter derefter på den lil-
le scene den 12., 13., 27. og 28.
maj. Hans Chr. Davidsen

Triste tanker som kan danses

[ F a k t a ]
• Tango er en dans, der opstod i Argentina i
1800-tallet og begyndte at blive acceptabel og
vinde frem i begyndelsen af 1900-tallet. Den
danses i to fjerdedelstakt.

• Tango har udviklet sig i forskellige grene,
navnlig den argentinske og den europæiske,
som har lidt forskellige stiludtryk. Den euro-
pæiske tango opstod i omkring 1910 efter ar-
gentinsk forbillede og blev i det efterfølgende
årti tilpasset og fik en etableret form via ud-
bredelsen på danseskolerne. Dansen er blevet
indarbejdet på linje med andre standarddanse
og er en turneringsdans med et internationalt
standardseret figurrepertoire. Her er tempoet
normeret til 33 takter i minuttet.

• Den argentinske tango er en mere improvi-
seret dans, hvor det grundlæggende trin er al-
mindelig gang og der forekommer ofte også
temposkift. Hvor den europæiske tango er
formet af konkurrenceelementet, som sætter
stillisme og præsentation i højsædet, er den
argentinske tango mere præget af det sociale
element som lægger vægten på føring, varia-
tion og flydende dans.


