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Tango Ole Toxv\u00e6rd Hent PDF Tango - en dans og en kultur er den første bog om tango på dansk. En

indføring i dansen, musikken og digtningen - ja, i hele tangoens kultur. Bogen gennemgår tangodansen i alle
dens aspekter: Dens trin, figurer og sekvenser, dens grundfølelse og dens forskellige stilarter. Forholdet

mellem mand og kvinde og de mange uskrevne regler på et dansested i Buenos Aires. Tangoens forunderlige
historie bliver fortalt udførligt og levende - fra dens ydmyge begyndelse i 1890´ernes Buenos Aires-slum til
dens store triumf på Broadway i slutningen af det 20. århundrede - og afsluttes med et kig på tangoen i
Danmark og på den helt aktuelle argentinske tangoscene. Et særligt kapitel er viet til tangoens digtere og

sange. Ole Toxværd (f. 1944) har danset i mange år, han underviser i tango og laver jævnligt
danseoptrædener. Han er elev af den argentinske tangomester Rodolfo Dinzel, som også skriver et forord til

bogen.
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