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CHICAGO

swing dance studio

• PÅSKLÄGRET 2011! Snart är det dags för det årliga Påsklägret här på Chicago. I
dagarna fyra ska det dansas för hela slanten och det finns fortfarande platser kvar för
i första hand förare. Titta in på vår nätsida eller kontakta oss direkt här på kontoret
om du vill delta. För följare har vi nu en väntelista men om du kan övertyga en förare,
gärna fler, som anmäler sig tillsammans med dig är det fortfarande möjligt att anmäla
sig även som följare. Ett späckat schema är planerat för såväl dagarna som
socialdanskvällarna. Efter prima danslektioner dagtid är det bara att ta sig hemåt för
en snabbdusch, dra på feststassen, putsa skorna och dra till Chicago igen för att
dansa till idel fantastiska band och eminenta diskjockeys. Danskvällarna ser ut som
följer:
• Långfredagen 22/4 kl. 20.00 till sent – Stockholmsbaserade bandet Handsome Fred
and his Orchestra tar sig an västkustmaffian Gentlemen & Gangsters i en rytmisk duell
i swing, den dansande publiken utser det segrande bandet.
• Påskafton 23/4 kl 20.30 till sent – Det välbekanta bandet Stockholm Swing All Stars
gästar salongerna denna afton. Vi uppmanar alla att komma i sin finaste
swingutstyrsel då mest välklädda man och kvinna kan förvänta sig att gå därifrån med
finfina priser.
• Påskdagen 24/4 kl. 20.30 till sent – Socialdans till Hasse Ling and His Syncopators
of Swing. Denna kväll avgörs också den numera terminsbaserade swingdanstävlingen
Stockholm Open där Stockholms bästa socialdansare utses i en Jack ´n´ Jill klass, en
parklass samt en Autentisk Jazz/Charleston klass. Anmälan sker vid entrén på själva
tävlingskvällen.
• Annandag påsk 25/4 kl. 15.00 till 17.00 avrundas helgen med en thédans, varva ner
till lite lugnare musik från diskjockey. Thé och scones serveras i fiket tillsammans med
mycket annat.
Entrépriserna för danskvällarna (kvällarna ingår för er som betalar för hela lägret) är
som vanligt 100:-/60:- förutom thédansen som enbart kostar 20 pix.
• Balboa Noir tar den 10/4 över etablissemanget och mellan 20.00 och 23.00 utlovas
sådan musik som bäst lämpar sig att dansa balboa till. Lindyhängivna är naturligtvis
också välkomna denna kväll.
• Söndagen den 17/4 presenterar Chicago, i samarbete med Markus ”Knifven”
Rosendal, ännu en upplaga av Rock ´n´ Roll Sundays. Kvällen till ära är Mr Pam
tillbaka och sist han var på Chicago satte han närapå stället i brand med sin snabba
Boogie Woogie. En man, ett piano, vad mer kan man begära? Kvällen ser ut som följer:
20.15-21.00 en liten prova-på-kurs i Boogie Woogie med ett par gamla boogierävar
som delar med sig om hur man håller en dans vid liv en hel låt. Pris för kursen är 40:-.
21.00-23.00 Kan vi avnjuta pianoboogie med Mr Pam och skön musik med dj Knifven.
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Entré är som vanligt 100:-/60:-.
• Onsdagsdanserna fortsätter som traditionellt och öppettiderna är precis som vanligt,
det vill säga mellan 20.00 och 23.00. Tommy Löbel Swing band gästar oss den 27/4.
• Lördagsdanserna fortsätter likaledes precis som vanligt. Nästa tillfälle med levande
orkester infaller den 9/4 och då vi får spisa jazz till bandet Stachewskys Jazz Demons.
Nästa elevdans den här kursomgången är den 30/4 och då är det även
föreläsning/filmvisning med herr Lennart Westerlund från 19.00. Som kursdeltagare
och därmed kortinnehavare ingår en elevdans samt ett föreläsning/filmtillfälle i ditt
kurskort. Observera dock att detta måste utnyttjas inom gällande kursomgång.
• Lördagsunderhållning i april: Showgruppen 300% är tillbaka för att bjuda oss på
underhållning gånger tre. Föreställningen som innehåller sång, magi och stand-up
börjar 19.00. Men redan från 18.00 är cafét redo att servera snittar, mat och dryck.
Biljettpriset är ställt till endast 150 kr/120 kr och dessa bokas företrädesvis via vår
hemsida eller på telefon till vårt kontor.
• Endast ett söndagstema återstår i april och det är redan nu på söndag (3/4).
Lektionen riktar sig främst till följarna och Marina Prada kommer med användbara
tips om hur du kan använda kroppen på ett feminint sätt i din dans. Marina har en
bred dansbakgrund men är i nuläget mest känd som Salsadansare, undervisningen
kommer att ske till latinska men fortfarande autentiska rytmer. Alla nivåer är
välkomna.
• Måndagsklubben, som är vår senaste socialdanssatsning, har visat sig bli en succé
bland den mognare ungdomen. Här samsas gamla Nalensnajdare med damer i
eleganta klänningar och herrar i kostym. Bugg och foxtrott är de vanligaste
dansformerna. Orkestrar i april: 4/4 Smokinglirarna, 11/4 Only on a Monday, 18/4
Only on a Monday. 25/4 Only on a Monday.
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