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geschiedenis. Zij werd geëerd en
geridderd en ontmoette behalve Job
Cohen in 2000 ook de koningin bij
de uitreiking van de Erasmusprijs
aan Hans van Manen. Dat was een
opmerkelijke ontmoeting: “Ik was
daar met Lalo uitgenodigd samen met
een heleboel andere dansers. Toen
wij ons voorstelden aan de koningin
reageerde zij met: ‘Ah, Lalo en Mirta
die de tango dansen en dan zo snel
doen met hun voeten.’ En terwijl zij
dit zei maakte zij tot onze verbazing
een dansje waarin zij onze passen
nadeed!”
Hommages
Geëerd werd Mirta Campos toen zij
in 2003 een lintje kreeg, maar ook al
eerder in 1999 toen men een hommage aan haar opdroeg om haar vijftienjarige danscarrière te vieren: “Dat
was een grote verrassing. Ze hadden
mij verteld dat we naar een restaurant
zouden gaan. Ik wist verder van niets.
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De Brit Michael Lavocah is in Nederland bekend als de man achter de tangomuziek
www.carlasomer.nl 030 231 21 51

website www.milonga.co.uk. Hij is op internationaal niveau als dj en tangodocent
werkzaam. Als natuurlijk verteller wil hij zijn passie voor tangomuziek met iedereen
delen die maar luisteren wil. Dit leidde in eerste instantie tot populaire lezingen.
Nu heeft hij zijn verhalen op papier gezet in een Engelstalig boek vol muzikale
geheimen.

Een spannende titel: Musical secrets. Kun je
een aantal van die geheimen verklappen?
Het verhaal wat veel mensen aanspreekt,
is het liefdesverhaal van orkestleider
Francisco Canaro en de charismatische
zangeres Ada Fálcon. Het bijzondere van
deze liefdesaffaire is dat we het verloop
ervan kunnen volgen door de liederen
die zij met zijn orkest zingt. Zo nemen zij
in het begin van hun relatie een valse op
die Canaro speciaal voor haar geschreven
heeft: ‘Yo no se que me han hecho tus
ojos’ (Ik weet niet wat jouw ogen mij
hebben aangedaan). De emoties liepen
hoog op in de studio! En tegen het einde,
als zij Buenos Aires verlaat om in de buurt
van een klooster te gaan wonen, zingt ze
‘Corazón encadenado’ (Geketend hart) en
‘Viviré con tu recuerdo’ (Ik zal verder leven
met de herinnering aan jou). Het is een
hartverscheurend verhaal.

Mirta en haar zus uit Argentinië in 1999

Tot ineens mijn zus en mijn neefje
uit Argentinië voor de deur van mijn
flat stonden als ‘cadeautje van alle
tangovrienden’ die het ticket bijeen
gespaard hadden. Ik was zo ontroerd
dat ik 24 uur achtereen moest huilen.” Maar als hoogtepunt noemt zij
de tournee die ze begin jaren negentig maakte met Lalo en het orkest van
Osvaldo Pugliese. “We waren destijds
vrijwel het enige tangopaar in Europa
en ik had nooit durven dromen dat
ik zo groot zou worden in de tango.
Het was de mooiste ervaring van mijn
leven”. 
De film Mirta: una Tanguera en Holanda van
Colin van Heezik wordt op 29 september
om 21:00, voorafgaand aan de salon in de
Academia de tango getoond.
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Voor wie is het boek bedoeld?
Het boek is voornamelijk bedoeld voor de
tanguero, de tangodanser. Het gaat over
de muzikanten die deze muziek hebben
gecreëerd en de gevoelens die hun muziek
oproept bij dansers zoals ik. Soms geef ik
de historische en muzikale context, maar
alleen als ik het gevoel heb dat die context
nuttig is voor tangodansers - het boek is
immers niet bedoeld als geschiedenisboek
of muzikale analyse.

Mijn boek helpt de danser om écht naar de
muziek te luisteren, écht te horen wat er
gebeurt onder de oppervlakte. Zo bevatten
alle tango’s natuurlijk een beat, een ritme
en een melodie. Als je je bewust bent van
deze elementen, verandert dat de manier
waarop je danst. Orkesten gaan op een
verschillende manier met deze elementen
om.
Kun je iets meer vertellen over de inhoud?
Ik gebruik geen muzikale terminologie om
dingen uit te leggen. Dansers hoeven de
muziek immers niet op dezelfde manier
te begrijpen als muzikanten. Als dj merk
ik ook duidelijk dat het uiteindelijk vooral
gaat om het gevoel en om het verder
aanscherpen van het vermogen om de
muziek te voelen. Het boek behandelt
de verschillende orkesten om de beurt,
te beginnen bij de Grote Vier: D’Arienzo,
Di Sarli, Troilo en Pugliese. In het boek
laat ik zien, en horen door middel van
muziekvoorbeelden, wat er zo bijzonder
is aan ieder orkest en wat hun speciale
eigenschappen zijn. 
Het Engelstalige boek “Tango Stories, Musical
Secrets” is vooralsnog alleen verkrijgbaar via
www.tangomusicsecrtes.com.
De prijs is £19 inclusief verzendkosten.

