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CHICAGO

swing dance studio

• Terminens sista kursomgång pågår för fullt och avslutas veckan före julafton och
vårens kurser drar igång från och med den 16:e januari.
• Missa inte lördagen den 4 december! För det kommer att bli något alldeles särskilt.
Vi inleder eftermiddagen med två showtider (15.00 och 19.00) för dansshowen
Swingin’ in Black and White av och med the Harlem Hot Shots. Det har visat sig var
ett enormt tryck på biljetterna till detta evenemang och båda showerna är slutsålda.
Ett begränsat antal ståplatsbiljetter kommer säljas direkt i dörren.
• Och som om inte detta vore nog; ”Stockholm Open” är tillbaka, swingdanstävlingen
som traditionsenligt håller hus på CHICAGO, och där stockholmare och övriga
dansfantaster har möjlighet att mäta sina danskunskaper med varandra och göra upp
om de åtråvärda priserna. Som vanligt blir det en Lindy Hop Jack ’n’ Jill division, en
Solo Charleston/Autentisk jazz division och om intresse finns kommer vi också att
köra en Swing division med fast partner. Spontana anmälningar kan ske fram till och
med sekunderna innan tävlingens start men om man skriver in sig i
anmälningslistorna när man löser entré då erhåller man också en femtioprocentig
rabatt på entréavgiften. Kvällen kommer att varvas med socialdans.
• Endast två söndagsteman återstår det här året och båda riktar sig till dig som vill bli
bättre dansare individuellt. Den 5/12 kommer Ewa Burak hålla i trådarna. Ewa är en
välkänd dansare och instruktör i lindykretsar och före detta medlem i den anrika
showgruppen The Rhythm Hot Shots. Hon kommer att lära ut Big Apple, vilket är en
dans som alla lindydansare någon gång råkar på och bör lära sig. Här ingår en mängd
kända jazzsteg och rytmer som sätts samman i en härlig koreografi. Alla nivåer är
välkomna! 19/12 kommer Frida Segerdahl att hålla en solojazzklass för de lite högre
nivåerna. Du bör vara minst medelavancerad och ha tagit flera klasser i autentisk jazz
förut för att kunna hänga med på denna temaklass.
• Så här lagom till jul passar Chicago påpassligt nog på att marknadsföra ett
presentkort på antingen kurs, privatlektion eller danskväll som tänkbar julgåva. Du
väljer själv hur mycket du vill att presentkortet ska vara värt och det kan köpas direkt
på Chicago eller via kontakt med vårt kontor.
• Let it Snow! Lördagen den 18 december kommer julen på besök till Chicago och en
stämningsfull afton med klassiska julsånger, pepparkakor och härligt doftande glögg
utlovas. Kom på en klassisk julkonsert där sopranerna Mimi Terris och Angelica
Larsson Asp tillsammans med mezzosopranen Felicia Gyllenstig Serrao och pianisten
Erik Österberg snöar in på världens bästa julsånger. Under en timme bjuds vi på
några av världens vackraste och populäraste julsånger. Tid för evenemanget är kl.
19.00-20.00 och kostnaden 120 sek (80 sek). Boka biljett på www.chicago75.se.
• Beträffande de sociala danserna på Chicago före, under och efter jul- och
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nyårshelgen finns det en hel del att välja på: onsdagarna rullar envist på utan något
som helst uppehåll och onsdagen den 8/12 spelar the Dixie Tigers. Lördagarna kör
sista gången den 18:e december och därefter blir det vila fram till den 9:a januari då
vi drar igång igen. Notera att Kustbandet spelar upp till dans den 11/12. Med
anledning av att många dansare stannar kvar i Stockholm efter danslägrat Snowball
kommer vi söndagen den 2/1 och måndagen den 3/1 att ha extra danskvällar här på
Chicago mellan 20.00 och 23.00.
• Måndagsklubben fortsätter som vanligt med mogendans mellan 20.00 och 23.00 på
måndagskvällarna med slutdatum 20 december. Först ut är Ulla Olsson &
Herrorkestern 6/12, följt av den populära och mycket efterfrågade orkestern
Smokinglirarna som därmed får avsluta den här säsongen med två spelningar, den
13/12 och 20/12. Ny säsong startar 17/1.
• Thédansen tar ett uppehåll efter den 1 december och datumet för nypremiären till
våren kommer annonseras i nästa nyhetsbrev.
• Vi vill igen passa på att påminna om att vi helst ser att alla lämnar in väskor och
jackor i garderoben innan klassen främst av brandsäkerhetsskäl men också för att det
ser betydligt trevligare ut i lokalen.
• Slutligen vill vi på Chicago tacka alla för det här året och önska Er en riktigt God jul
och ett Gott Nytt År!
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