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Rob & Inez - Argentijnse Tango

Rob & Inez vormen een van de bekendste dansparen in Ne-
derland, ook door hun prachtige, onvergetelijke optredens 
bij Sexteto Canyengue en OTRA.
Zij geven workshops in binnen- en buitenland, stonden aan 
de wieg van vele tangoscholen, hebben een schat aan erva-
ring en zijn toegewijde enthousiaste docenten.

Dit zeggen ze er zelf over:

Onze tango is zacht en spannend, sprankelend, uitbundig 
maar ook ingetogen en verstild, een dans van subtiel samen-
spel en verrassing op prachtige muziek.
We gaan uit van de vanzelfsprekendheid, zachtheid en na-
tuurlijkheid van de beweging en van de energie die je samen 
genereert.
Onze omhelzing is als de beweging van de bandoneon, zij 
varieert en ademt van open naar gesloten, maar altijd soe-
pel, betrouwbaar en zacht.
Plezier en respect voor elkaar staan voorop.

In onze beginnerscursus leer je een aantal eenvoudige 
basisvariaties waarin we je met de verschillende elementen 
van de tango laten kennismaken, we doen oefeningen voor 
houding, aarding en balans.
Vervolgens breiden we in de  daaropvolgende cursussen de 
mogelijkheden steeds meer uit,leuk en leerzaam met steeds 
mooie nieuwe ontwikkelingen.

Je kunt een gedanste samenvatting  van de oefeningen en 
variaties aan het einde van elke les opnemen, zodat je het 
thuis nog eens na kan kijken.

Informatie: op werkdagen 11.00 ~ 15.00 uur:
06 - 51 38 19 24 
E-mail: tango@rob-inez.com

In verband met groepsgrootte, optredens of tournee, kun-
nen lessen verschoven/vervangen worden.

Kijk voor actuele informatie:

www.rob-inez.com 

Proeflessen: elke zondag 
in januari om 14.00 uur

25 maart: Feest
32 jaar Tango Rob & Inez



CURSUS: januari t/m mei 2019
De cursus bestaat uit 10 lessen. 
Verder is er elke zondagmiddag van 15.00- 18.00 
u Tangosunday, heerlijk dansen en oefenen op de 
mooie grote dansvloer van het Heerenhuis. 
Heb je belangstelling en is de cursus al begonnen, 
neem dan contact op voor de mogelijkheden om 
tussentijds in te stromen. 
Mail naar tango@rob-inez.com 
of bel Inez: 06 5138 1924

OPGAVE: 
online-aanmelding via:  www.rob-inez.com 
uitsluitend online-aanmeldingen

GRATIS PROEFLESSEN:  
December 2018: iedere zondag (2-9-16-23)
14.00 - 15.00 uur
Je kan zo binnenlopen, met of zonder partner.

THEMAWORKSHOPS:
Vanaf 13 januari 2019 zijn er op zondagen 
voorafgaand aan de Salon om 13.30 uur 
themaworkshops.
Opgave: tango@rob-inez.com
Kosten: € 20,- (entree salon vrij)

VAKANTIES
Geen lessen ivm voorjaarsvakantie & reis naar 
Argentinië: 13 feb - 16 maart
Wel elke zondag practica 14-15 uur
In de vakanties gaat salon op zondag gewoon door.
Gemistte lessen (bv door ziekte) kunnen in overleg 
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Leslocatie Groningen: 
Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen

www.rob-inez.com
Wijzigingen voorbehouden. Aan deze folder kunnen geen rechten 
worden ontleend. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn 
persoonsgebonden en hebben slechts betrekking op de periode 
waarvoor wordt ingeschreven

 
 

 

CURSUS:   januari t/m mei 2015  
    

De cursus bestaat uit 13 lessen. Verder zijn er in 
Groningen ± 17 gratis Open Lessen op 
zondagmiddag en in Amsterdam kan je op 
maandagavond na 22.00 nog even extra oefenen 
en vragen stellen.  
Heb je belangstelling en is de cursus al begonnen, 
bel dan voor de mogelijkheden om tussentijds in 
te stromen. 
 
OPGAVE:  
online-aanmelding via:  www.rob-inez.com  
 
GRATIS PROEFLESSEN:   
In Groningen op: zondag 4, 11 en 18 januari om 
14.00 uur.  
In Amsterdam op maandag 19 januari om 19.00 
uur. De proeflessen zijn gratis. Je kunt zo 
binnenlopen, ook zonder partner. 
 
VAKANTIES:  
Voorjaarsvakantie: 14 februari  t/m 1 maart. 
Tussenvakantie:  30 maart  t/m 3 april.  
Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei. 
In de vakanties gaat de salon op zondag gewoon 
door! 
 
SALON: 
In Groningen is er elke zondag van 15.00 tot 18.00  
uur een gezellige salon in de grote benedenzaal 
van Het Heerenhuis. Entrée € 5. 
 
KOSTEN:  
Bij betaling vóór 15 jan. 2015 betaal je  € 195 / 
studenten € 130 per persoon. Daarna betaal je  
€ 205 / studenten  € 140 p.p. 
 
BETALING:  
Maak het lesgeld over op rekeningnr: 
NL41 INGB 0008 9475 32  
t.n.v. G.J.M. van Beusekom en/of  R.A. Doolaard te 
Amsterdam o.v.v. lesdag + cursus + je naam.  
 
PRIVÉLESSEN:  van Rob + Inez  € 75  per uur  
 
Prijzen inclusief  21 % B.T.W. 
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LESROOSTER VOORJAAR 2019
Woensdag – vanaf 2 januari 2019
� 19-21.30 uur:  Gelegenheid voor privéles
     06 5138 1924

Donderdag – 1e les  3 januari 2019
� 19-20 uur: Beginners
� 20-21 uur: Half-gevorderd
� 21-22 uur: X-Gevorderd / Ultimo
 
Vrijdag    –    1e les: 4 januari 2019
� 19-20 uur: Beginners
� 20-21 uur: Half-gevorderd/Gevorderd
� 21-22 uur: XX- Gevorderd / Ultimo

De cursussen starten alleen bij voldoende aanmeldingen. 
Ivm groepsgrootte, optredens of tournee kunnen lessen 
verschoven/vervangen worden

KOSTEN GRONINGEN:
Kosten voorjaarscursus (10 lessen) 
Argentijnse Tango Rob & Inez: € 165,-

Vroegboekkorting:
Bij betaling vóór 2 januari 2019 betaal je slechts 
€ 150,- / studenten € 70,-
Daarná € 165,- / studenten € 75,- per peroon

Bij het volgen van een extra cursus in dit 
voorjaarsseizoen zijn de kosten voor een
1e extra cursus: € 85,- per peroon
2e extra cursus: € 35,- per persoon
Extra cursus studenten: € 30,- per peroon
Losse lessen/ inval lessen: €18,-
De kosten van een workshop op zondag zijn 
€20,- incl salon
PRIVÉLESSEN:  van Rob + Inez  €80  per uur

BETALING: 
Maak het lesgeld over op rekeningnr:
NL41 INGB 0008 9475 32  
t.n.v. G.J.M. van Beusekom en/of  R.A. Doolaard 
o.v.v. Lesdag + cursus tijdstip+ voornaam en 
naam + voornaam en naam lespartner
Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden 
en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt 
ingeschreven.
OPGAVE: online via www.rob-inez.com


