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CHICAGO

swing dance studio

• Höstterminens tredje och sista omgång är till ända och julen är i antågande. Vi på Chicago
vill passa på att tacka alla kursdeltagare, socialdansare och besökare på våra övriga
arrangemang för det gånga året och vi hoppas få se er här snart igen under 2012. Chicago gör
nu ett kort juluppehåll och vi önskar alla en riktigt God jul och et Gott Nytt År!
• Chicago kommer inte vara stängt länge utan börjar festligt det nya året med två extrainsatta
danskvällar. Först ut är måndagen den 2 januari, då vi så här i juletider bjuder på hela entrén,
och då Sakarias spelar sköna låtar i DJ-båset. Tisdagen den 3 januari hoppas vi att ett liveband
kommer förgylla danskvällen (entré som vanligt 100:-/60:-). Båda dessa kvällar börjar 20.00
och pågår fram till 23.00.
• Vårens första kursomgång börjar i mitten av januari och omfattar åtta kurstillfällen med undantag
för torsdagarna som är sju gånger. Kursschemat kommer i stort att se ut som tidigare men med en och
annan överraskning som exempelvis en ny medelklass på måndagar, charleston/autentisk jazz för
medel-medelavancerad nivå på tisdagar och swingteens/swingkids på torsdagar. Mer detaljer om
vårens kursutbud finns på vår nätsida och i vår tryckta broschyr.
• Som brukligt kommer vi att ha flera öppet-hus-tillfällen inför kursstarten och dessa infaller 17.30 –
20.00 måndagen 9/1, tisdagen 10/1 samt torsdagen 12/1 och 13.00 – 15.30 lördagen 14/1. Då kan man
utan kostnad prova på de olika danserna vi har i kursprogrammet. Fullständigt schema för öppet-hus
finns på vår nätsida
• Onsdagen den 28 december gör både prova-på-kursen och danskvällen ett kort uppehåll för att sedan
börja igen den 4 januari och därefter rulla på som vanligt hela våren. Onsdagskvällarna erbjuder
prova-på kurs för lindy hop-intresserade 18.45 till 20.00 och därefter social swingdans fram till 23.00.
Några av Stockholms bästa swingjockeys står för plattvändandet och den 25 januari gästas Chicago
av etablissemangets eget husband Tommy Löbel Swing Band.
• Swingteens/swingkids, som nämnts högre upp, är en kurs med swingrelaterad dans för unga. Kursen
leds av lärarduon Hanna och Mattas Lundmark som organiserar det populära danslägret
Swingteens/Swingkids som drivs som en del i Herräng dance camp varje sommar. Kursen riktar sig
till ungdomar i åldrarna 9 – 17 år och kostar 1 200kr för 12 gånger. Anmälan sker via
anmälningsformuläret på hemsidan.
• Lördagarna tar, som våra andra danskvällar, en kortare paus under julhelgerna och fortsätter sedan
precis som vanligt från den 7 januari. Lördagen den 28 januari är det dags för elevdans 21.00 - 01.00
då alla är välkomna, men du som innehar ett för perioden aktuellt kurskort går in gratis.
• Som komplement till våra ordinarie kurser har vi ett antal fristående temakurser belagda på
söndagskvällarna 20.00 – 22.00. I januari infaller tematillfällena den 15/1, 22/1 samt 29/1. Ett schema
över vårens olika teman kommer inom kort att presenteras på vår nätsida.
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• Måndagsklubben gör nu ett uppehåll och återkommer den 9 januari med mogendans mellan
20.15 och 23.00 på måndagskvällarna. Orkesterprogrammet för januari/februari kommer
finnas i sin helhet på hemsidan.
• Öppet träningstillfälle är tillbaka den 21 januari. Då fortsätter vi att erbjuda möjlighet till
egen träning på lördagsförmiddagarna mellan 11.00 och 12.45. Du som har ett för perioden
giltigt kurskort är välkommen att själv eller tillsammans med någon komma hit och nyttja
lokalen för egen dansträning. Vi står för musiken och du för resten.
• Det är visserligen långt kvar till påsk men passa på att redan nu boka av påskdagarna för ett
fullspäckat schema med många danskvällar och klasser på alla nivåer. Vi återkommer med
mer information i kommande nyhetsbrev.
• Som bekant kan man på Chicago dansa salsa på torsdagar och tango på fredagar. Mer
information om dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på vår nätsida och i
broschyren.
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