
zaterdag 20 maart 2010, 20.30 uur: 
Juan Tajes presenteert: Mabel Gonzalez, 
‘Contame una historia’
“Vertel mij een verhaal” is tevens de titelsong 
van de laatste CD van de Uruguayaanse zangeres 
Mabel González. Zij vertolkt muziek van de Rio 
de la Plata met een van de meest gerenommeerde 
tangogitaristen ter wereld, Hernán Ruiz, al 13 jaar 
haar vaste begeleider. Naast tango’s van Carlos 
Gardel brengen zij aan de tango verwante ritmes, 
zoals milonga’s en candombes.
Gastoptreden: Marcos di Paolo (guitarrón).

zaterdag 3 april 2010, 20.30 uur: 
Juan Tajes presenteert: De Argentijnse 
pianist Juan Pablo Dobal
Juan Pablo Dobal speelt vooral Argentijnse muziek, 
tango en folklore, maar ook Braziliaanse muziek. 
Hij speelde o.a. samen met Carel Kraayenhof, 
Alfredo Marcucci, Hernan Ruiz en het Aurelia 
Saxofoon kwartet. Op deze avond in het Pianola 
museum speelt hij vooral improvisaties van zijn 
CD Loco Corazòn, die voortkomen uit herinne-
ringen aan tango en folklore uit zijn geboorteland 
Argentinië. 
> www.juanpablodobal.com

6 ptdinsdag 20 april 2010, 20.30 uur: 
Juan Tajes presenteert:  Argentijnse tango’s 
met Omar Mollo en Marcel Worms
De Argentijnse zanger Omar Mollo begon als pop-
zanger en heeft zich daarnaast ontwikkeld tot een 
van de bekendste tangozangers van Argentinië. 
Hij is jaarlijks in Nederland voor optredens met 
het Sexteto Canyengue van bandondeonspeler 
Carel Kraayenhof en met deze groep maakte hij 
al vele tournees in binnen- en buitenland. Ook dit 
voorjaar is Omar Mollo weer in ons land en dat 
geeft ons de gelegenheid om hem te beluisteren 
met de Amsterdamse pianist Marcel Worms, 
met wie hij al eerder optrad.
> www.omarmollotango.com.ar
> www.marcelworms.com

Wegens het grote succes 
van de tangoconcerten van 

Juan Tajes in het 
Pianola Museum 
presenteren we een 

nieuwe serie:
‘Juan Tajes presenteert ’ .

Drie concerten met 
vooraanstaande musici 

uit de tangowereld, 
uitgenodigd door 

Juan Tajes. 

Toegangsprijs:
12,50 euro per concert

Pianola Museum
Westerstraat 106

1015 MN  Amsterdam
020-6279624

info@pianola.nl
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