TANGO TWIST
verner om dine tangofavoritter

Ingvild Storhaug, Tove Törngren og Marita Igelkjøn har begitt seg ut på tangoens langstrukne landevei
og plukket ut en herlig miks av sanger fra ulike deler av verden. Ved siden av blodseriøs
argentinsk lidenskap, tilbyr musikerne også finsk patos, tysk humor, italiensk flørt, nordisk
pasjon, og ikke minst, orientalske overraskelser.
◦◦◦
Tango Twist har lagt seg ut med gamle og nye favoritter som Fritiof och Carmencita, Oblivion, The
Masochism Tango, Tango for to og La Paloma, for å nevne noen, og det hele blir framført med varme,
eleganse, humor og trøkk.
Musikerne i Tango Twist er alle aktive kammermusikere innen ulike sjangre og de henga seg til tangoen
høsten 2008. Siden har trioen spilt tallrike konserter bl.a. for Hardanger musikkfest, Musikkens venner,
Levende klassisk, Dalsfjorduken og Ridå i Göteborg. De har også samarbeidet med Den Kulturelle
Spaserstokken i bl.a. Stavanger, Sandnes, Kvinnherad, Tromsø, Førde, Kristiansand og Arendal.

Ingvild Storhaug – sang og melodika
er født i Bergen og bor nå i Oslo hvor hun jobber som frilanser. Ingvild er utdannet innen sang og
kammermusikk ved Musikkonservatoriet i Tromsø og i liedinterpretasjon ved Staatliche Hochschule
für Musik Karlsruhe, Tyskland. Ingvild er en fleksibel sanger og har bred erfaring innen
kammermusikk, ny musikk, musikkteater, lied og opera, samt innen kabaret-revy og slagersjangeren. Ingvild jobber fast i ensemblene LUMI, Tango Twist og Ensemble Fanfaronner. Hun har
urframført flere verk og holdt tallrike konserter i Norge, Tyskland, Argentina, Chile, Finland,
Sverige, India og Japan. Hun har også CD-fjernsyns- og radioopptak på merittlisten.

Tove Törngren – cello
Tove Törngren kommer fra Eskilstuna i Sverige og er nå bosatt i Stockholm og Oslo hvor hun jobber
som frilanser. Hun har sin grunnutdannelse fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og
Conservatorio di musica di Morlacchi i Perugia, Italia, I 2008 tok hun master i solo og
kammermusikk ved Norges Musikkhøgskole. Tove er en aktiv kammermusiker inom mange sjangrer
og er med i Christian Wallumröd ensemble som turnerer verden runt og i hollandbaserte Duo Estivo.
Hun jobber og med Nordic Tenors, Robert Wells, Lenny Kittilsen samt i teater- og
musikalsammenheng. Hun engageres ofte i symfoni-og kammerorkestrer i Norge og Sverige.

Marita Vårdal Igelkjøn - piano og trekkspill
Marita kommer fra Førde og arbeider som frilanser og klaverpedagog. Hun har sin musikkutdannelse
fra Tromsø, Finland og Stockholm og har master i utøving fra Norges Musikkhøgskole med Håvard
Gimse som lærer. Marita har bred erfaring innen kammermusikk i ulike sjangre, alt fra ny musikk til
kabaret, revy, slagere og folkrock. Hun jobber ofte med sceniske produksjoner som går på tvers av
ulike kunstuttrykk. Marita har spilt konserter i Norge, Sverige, Finland, Nederland og India og
turnerer bl.a. med Ensemble Arteriol i regi av Riks-konsertene. Siden høsten 2009 har hun vært
pianist og trekkspiller i bandet til Stein Torleif Bjella.

Se & Hør : www.myspace.com/tangotwist

