
Argentinsk tango for kræftramte og deres partner 
 

Undersøgelser viser, at hver 3. kræftramte par oplever at få ondt i 
parforholdet. Det kan være svært at bevare intimitet og nærhed og flere par 
oplever, at de glider fra hinanden. Fokus kommer let til at ligge på sygdom 
og overlevelse, og parforholdet glider i baggrunden. Men det viser sig, at 
kontakt og nærhed har stor betydning for parrets trivsel både under og 
særligt efter endt behandling. For det er ikke kun den ene, men begge som 
bliver ramt, når den ene bliver syg. Men der er pt. ingen tilbud, som 
henvender sig til kræftramte par.   

Den argentinske tango har fokus på kontakt og nærvær. For at kunne 
danse tango skal man have god kontakt til sig selv og sin partner. Det er 
nærværet, som skaber og bærer dansen fremad. 

Formålet med dette kursus ligger på kontakt og nærvær og ikke om at lære 
at danse tango som i ”Vild med dans” på TV2.  

I tango handler det om, at parret, ved hjælp af enkle trin, skaber dansen 
sammen. For at det kan ske, må parret have kontakt til sig selv og den 
anden, at være lydhør og mærke hinanden og at turde føre og lade sig føre. 
Tango styrker følelsen af ligeværd og samhørighed. 

På dette kursus får I mulighed for at få kontakt med hinanden og få styrket 
nærheden gennem enkle trin og øvelser, hvor alle kan være med uanset 
fysik, eventuelle senfølger og danseevner. 

På kurset får I et (neutralt) sted, hvor I begge er nye og starter på lige fod 
blandt ligesindede, som har travlt med deres egne trin. På dette kursus 
danser man udelukkende med sin egen partner. I den argentinske tango 
holder man om hinanden, og mange oplever en særlig samhørighed 
mellem sig selv, partneren og musikken. Dansen træner og styrker 
desuden balance, som for mange er svært efter end kemo-behandling. 
Andre gevinster ved tango er, at det er sjovt, det styrker musker og led og 
øger kropsbevidstheden. 

 

 

 

Praktisk info 

6 gange med mulighed for forlængelse 
Pris: 400 kr. pr. par 
Datoer:  
Hold 1: Hver Onsdag i perioden 30.08.17 – 04.10.17 
Hold 2:  Hver Onsdag i perioden 25.10.17 - 29.11.17 
Tidspunkt: 18.45-20.30 
Kaffe/te og pause indlagt. 
 
Adresse: 
Fokus Folkeoplysning, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg 
 
Tilmelding og kontakt: Lone 23104448 mail, tangoliv@outlook.com 
Ring eller skriv hvis I har spørgsmål. 
 
Har I lyst til at snuse til tango-kurset, så holder vi en gratis introduktion 
Mandag d. 14.08.17 kl. 17.00 i Fokus Folkeoplysnings lokaler. 
 

Nogle oftest stillede spørgsmål 

Kan alle deltage uanset alder, fysisk formåen og overskud? 

Ja alle kan deltage, vi former undervisningen efter deltagerne, og det er fx 
helt ok at holde pauser undervejs. 

Vi / min partner har aldrig danset før, er det en hindring? 

Nej overhovedet ikke! ALLE kan deltage. 

Kan jeg deltage med senfølger, svækket hukommelse, ikke vant til at 
bevæge mig m.m. ? 

Ja, vi lærer få enkle trin, alt foregår i roligt tempo, og der er plads til pauser. 

Hvad skal vi have på? 

Behageligt / almindeligt tøj og tykke sokker. 

 



Lone Kørnøv og Falk Heinrich 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har hver danset ca. 5 år, heraf godt 2 år sammen, og vi elsker den 
særlige kontakt, der opstår i tango mellem fører og følger. Kontakten er 
karakteriseret ved en næsten magisk forbundenhed. Det tager ”to til tango” 
– og begge bidrager til dansen ligesom i en god samtale, men i tangoen 
uden ord. 

Vi vil begynde med enkelte kontakt- og impulsøvelser og de mest 
grundlæggende tangoskridt. Vores undervisning lægger vægt på nærvær 
og samspil i dansen, og at det bliver sjovt og en god oplevelse.  
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Udviklet sammen med Trine Bang Pedersen og støttet af Kræftens 
Bekæmpelse, Aalborg 

 

 

 


