
WAWEL TANGO 
KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 

 
13 maja, niedziela, godz. 13:00  
Pokazy krakowskich szkół tangowych, wejście bezpłatne.  
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak tańczą najlepsi krakowscy nauczyciele.  
Pokazy: Kasi Czech&Tymoteusza Ley, Ani&Marcina Sieprawskich, Tadka&Patrycji Kościelniak 
 
14, 15, 16 maja, godz. 17:00 – 19:00  
Lekcje tanga – bezpłatne 
Lekcje prowadzone są przez najlepszych krakowskich nauczycieli 
Kasię Czech&Tymoteusza Ley, Anię&Marcina Sieprawskich, Agnieszkę&Grzegorza Porczaków (Apasionata), 
Tadka&Patrycję Kościelniak 
 
16 maja, środa, godz. 18:00 – 21:00 - Pokaz filmów o tangu argentyńskim – Klub Por 
Fiesta 
Degustacja typowych przysmaków argentyńskich 
 
 

 
 
 
17 maja, czwartek 
godz. 12:00 – 17:00 – Rejestracja uczestników WAWEL TANGO, Klub Por Fiesta 
 
godz. 20:00 – Koncert Sexteto Milonguero, ROTUNDA  
  W czasie koncertu pokaz tanga 
 
godz. 22:00 – 3:00 Milonga koncertowa, ROTUNDA 
godz. 3:30 – 7:00 after party  
 
18 maja, piątek  
Warsztaty tanga Gaia Pisauro & Leandro Furlan 
godz. 12:00 – 13:30 - Milonga, all level 
godz. 13:45 – 15:15 – Playing with cross all level 
godz. 15:30 – 17:00  - Change of directions intermediate + 
 
Warsztaty tanga Lucian Stan & Monica Surubariu 
godz. 12:00 – 13:30 - Sacadas hombre & mujer (timing, preparation, chains) 
godz. 13:45 – 15:15 - Ganchos para hombre & mujer (positioning, centres, working with 
centrifugal & centripetal forces) 
 
Milongi: 
godz. 16:00 – 20:00 – popołudniowa milonga 
godz. 22:00 – 3:00 – milonga wieczorna 
godz. 3:30 – 7:00 – afterparty  
 
 
 



19 maja, sobota  
Warszaty Gaia Pisauro & Leandro Furlan 
godz. 12:00 – 13:30 - Volcadas interm + 
godz. 13:45 – 15:15 - Tourns rytmicals interm 
godz. 15:30 – 17:00 – Spirals movements interm 
 
Warszaty Lucian Stan & Monica Surubariu 
godz. 12:00 – 13:30 - Barridas: small figures, great effects (expression, technique, 
atypical figures) – open level 
godz. 13:45 – 15:15 – Sacadas hombre & mujer (timing, preparation, chains) – open 
level 
 
Milongi: 
godz. 16:00 – 20:00 – popołudniowa milonga 
godz. 22:00 – 3:00 – milonga wieczorna  
godz. 3:30 – 7:00 – afterparty  
 
20 maja, niedziela 
Warszaty Lucian Stan & Monica Surubariu  
godz. 12:00 – 13:30 - Milonga Survival Kit: all you need to know to have a good tango in 
a milonga (body, relaxation, connexion, improvisation, musicality- and the final pose) – 
open level  
godz. 13:45 – 15:15 – Enrosque & lapiz (assisting, timing, music/accents); giro 
(presence, tiempo/doble tiempo, torsions/pivots) – open level 
 
Milongi: 
godz. 16:00 – 20:00 popołudniowa milonga 
godz. 21:00 – …. milonga pożegnalna 
 
 
 
Bilety do nabycia: 
Koncert Sexteto Milonguero: www.rotunda.pl 
Milongi i warsztaty: www.wawel-tango.pl 
 
 
 
WAWEL TANGO organizuje Fundacja Tango Argentino 
Koncert organizowany przy współpracy z Tac Nexus Bydgoszcz 
 
 
 
 
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i miejsca 
odbywających się imprez 
 
 
 

www.wawel-tango.pl 


