Tangogruppen Cambalache – Verksamhetsplan 2018!

!

Styrelsen planerar att fortsätta verksamheten enligt föreningens tradition, och anpassa
verksamheten till föreningens syfte, styrelsens förutsättningar och medlemmarnas engagemang.!

!
Evenemang och träffar!
!

Danskvällar!
Söndagkvällar - praktika på Grand inklusive temakurser, planeras fortsätta. Vi har tillgång till Grand
de flesta, men inte alla söndagkvällar under terminstid, då vi har praktika mellan kl 19-22. Det är
möjligt att arrangera temakurser före praktikorna på Grand, vi kan i så fall börja kl 18. Under våren
kommer vi att ha praktikan vissa söndagar på Tiundaskolan istället.!

!

Onsdagar - praktika i Vaksalaskolans gymnastiksal med möjlighet att även arrangera Temakurser,
kl 20-22.!
Fredagar - milonga på Drabanten. Vi räknar med att ha ca 14 ordinarie milongor under
vårterminen, och 12 under höstterminen 2018 med alternerande DJ:s. Ordinarie milongor hålls i
AB-salen på Drabanten. Dubbla dansgolv med alternativ tangomusik planeras att!
hållas vid 1-2 tillfällen under våren, samt 1-2 tillfällen under hösten 2018.!

!

Sommaren!
Vi räknar med att kunna dansa på Restaurang Borgen kommande sommar men ser oss omkring
efter fler alternativ. Vi planerar också att återuppta dansen på Stadsträdgårdens dansbana under
sommaren 2018.!

!

Större fester!
Den19 maj har vi traditionsenlig sommarnattsmilonga. I samband med detta planeras en tangohelg
med externa lärare (se nedan).!
Novembermilongan är preliminärt planerad till lördagen den 17 el 24 november.!

!

Mindre fester!
”Knytis” anordnas i samband med sista tillfället på de interna kurserna, alltså två gånger per
termin.!
”Prova-på”!
En/två gånger per år, då vänner och allmänhet bjuds in genom annonsering och muntlig spridning,
har föreningen prova-på-verksamhet. Föreningen brukar ha en sådan prova-på i samband med
kulturnatten och i år även på Kulturpunkten i Gottsunda.!

!

Kulturnatten!
Ett viktigt arrangemang där Cambalache på ett bra sätt kan nå ut med tango.!
En prova-på anordnas i anslutning till arrangemanget. Förra hösten var vi!
på Restaurang Borgen. Vi räknar med att ha aktiviteter där även under kommande kulturnatt.!

!

Kursverksamhet!
Ordinarie kurser med interna lärarpar: !
VT: 6 veckor, parallellt- steg 1 och 3, 6 veckor, parallellt steg 2 och 4. !

.

HT: 6 veckor, parallellt- steg 1 och 3, 6 veckor, parallellt steg 2 och 4
Två större helgkurser med externa lärarpar- en på våren i samband med sommarnattsmilongan
och en på hösten i samband med novembermilongan.!
Kortare temaworkshops med interna lärarpar planeras.!
I kursplaneringen bör beaktas behov av repetition. Vi uppmanar därför aktivt våra!
nybörjare, andra kursdeltagare samt erfarna dansare att komma och träna på praktikorna.!

!
!

Temakurser!
Temakurserna på medelnivå på i samband med våra praktikor är ett viktigt inslag för dem som gått
våra grund- och fortsättningskurser. Temakurser/workshops kan ske med såväl interna som
externa lärarpar. De är ofta välbesökta om de ligger före praktikorna. Det finns ingen begränsning
för hur många temakurser under året som anordnas.!

!

Kurser med externa lärare!
Kursgruppen har ansvar för de interna kurserna. Den externa kursverksamheten bygger på att inte
bara kursgruppen, utan även enskilda medlemmar utanför kursgruppen, kan engagera sig och
aktivt ta ansvar för planering och genomförande av arrangemangen. Styrelsen vill uppmuntra
sådana initiativ.!

!

Gruppernas arbete!
Kursgruppen arbetar med planeringen och genomförandet av Cambalaches interna kurser och
gästlärare till vår/höstmilongan.!
Musikgruppen har hand om föreningens musikarkiv, planering av DJ:s för milongor samt ansvarar
för utbildningsaktiviteter för DJs.!
Fikagruppen har hand om de praktiska arrangemangen kring fika på fredagsmilongor. Alla
föreningsmedlemmar hjälps åt att ställa i ordning milongalokalen före och efter dansen.!
Styrelsen ser behov av medlemmar till festgruppen som ansvarar för större fester, t ex vårens
sommarnattsmilonga och en grupp som redan detta år planerar kommande 30-års jubileum 2019.!
Det är fortsatt viktigt att engagera medlemmar till att delta i arbetsgrupperna. Många insatser
genomförs tack vare en liten skara medlemmar.!

!

Föreningens arbetssätt!
Styrelsens roll!
En ny styrelse bör tidigt bestämma hur de vill jobba, ansvarsfördelningen inom styrelsen, hur
rapporteringsflöde skall se ut, arbetsgruppernas roll och samt budget för bestämda aktiviteter.
Detta år har vi samarbete med ett nytt studieförbund, NBV.!

!
!

Kulturellt utbyte och samarbete!
Samarbete med andra föreningar, organisationer, sällskap och personer i Uppsala bör fortsätta. Vi
bör också aktivt verka för att samverka med tangoföreningarna i Västerås, Gävle och Stockholm.!

!

Information till medlemmarna!
Kontinuerlig information via e-post skickas till medlemmarna varje vecka eller oftare vid behov i
form av Cambalaches veckobrev. Cambalache skall synas och aktiviteter annonseras via vår
hemsida. Arrangemangen annonseras också på thetangoportal.com.!

!

Spridning av tangokulturen!
Deltagande i Kulturnatten är av stor vikt. Målet är att visa att den argentinska tangon lever som en
aktiv del av Uppsalas kulturliv. Hemsidan och thetangoportal.com ska hållas aktuell med
information för medlemmar och andra besökare.!
Flyers om Cambalache bör finnas till hands för spridning på olika evenemang.!

!
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