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CURS COMBO DE TANGO

Orquestra Escola Tango de Barcelona
El Combo de Tango  és una altra creació de l’associació 

“Latitud tango” per donar formació a músics –profession-

als o amateurs- interessats en l’aprenentatge de l’estil 

propi del tango.

El Combo de Tango és una de las formacions típiques del 

tango de 4, 5 o 6 músics

(bandoneó, piano, guitarra, violí, contrabaix, baix elèctric, 

flauta, etc.) que fan un recorregut pel repertori “tanguero”. 

Aquestes formacions, més reduïdes que la Orquestra típica, 

es van fer més populars a partir dels anys 60.  Des de 

llavors i fins a l’actualitat són una part molt important de la 

història del tango. 

Combo de Tango

Què és el combo de tango?

El curs es compon de 9 classes de 4hs cadascuna.

Els arranjaments són fets segons el nivell dels participants: 

tenint en compte el seu nivell tècnic, de lectura, de 

coneixement previ o no de l’estil, etc.

Així, des de la pràctica s’aprèn l’estil del tango amb els 

seus trets diferencials: ritmes,  articulacions, etc.

Com s’organitza?

Els músics – professionals o amateurs- que vulguin 

aprendre l’estil del tango.

Es formaran un o més grups depenent del número i del 

nivell dels inscrits. 

Es farà una entrevista prèvia per conèixer el nivell dels 

participants i així crear grups homogenis.

Qui pot participar?

Piano, guitarra, bandoneó, contrabaix, baix elèctric, 

violí, viola, violoncel, flauta, clarinet… (consultar per 

altres instruments)

Instruments convocats

Donat que es tracta de grups relativament petits (4, 5 o 

6 persones com a màxim) s’acordarà la data i hora de 

las classes/assaigs. Seran 9 classes de 4hs cadascuna 

entre novembre de 2010 i juny de 2011. 
(aproximadament una por mes) Les classes es realit-

zaran a la ciutat de Barcelona.

 

Informaciò: www.latitudtango.com

Email: latitudtango@gmail.com

Tel: 658.671.045

Dates

Jorge Blengini 

Guitarrista i arranjador 

  Va estudiar a l’Escola de Música Popular d’Avellaneda 

(Argentina) on es va llicenciar com a Instrumentista 

especialitat Tango*. En aquesta escola va estudiar amb 

professors com Orlando Trípodi, Aníbal Arias, Rodolfo 

Mederos, entre d’altres. 

Va formar part de diversos grups de tango a Argentina i 

es va traslladar a Europa on va fer part del trio Capicua, 

Callejón i El repique (www.myspace.com/elrepique)

Actualment toca com a acompanyant d’una gran quanti-

tat de cantants de tango i de folklore argentí. 

Professor

Fins el 9 d' octubre 2009.

Les places són limitades 

Inscripció


