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CHICAGO

swing dance studio

• Vårterminens tredje och sista kursomgång är nu slut, och i och med
midsommarhelgen går hela kursverksamheten i träda fram till mitten av
augusti, då allt rullar igång med såväl öppna hus som nya kursstarter.
Höstprogrammet kommer utbudsmässigt att till stora delar likna det som
funnits under våren; men några nyheter kommer att märkas. Bland annat
kommer vi för första gången i Chicagos historia att erbjuda en avancerad klass
i lindy hop. Den kommer att gå den sena tiden på tisdagar och den riktar sig
till de mest erfarna och ambitiösa dansarna. För att gå denna kurs krävs det
att du har blivit beviljad av någon av våra instruktörer. Vid intresse kan du höra
av dig till vårt kontor. Balboakursen som hittills huserat på tisdagarna vid
samma tid kommer att tas ur det ordinarie kursprogrammet och istället
förläggas som temaklasser med varierande innehåll i samband med Balboa
Noir den 4/9, 2/10, 15/10 (lördag, 21.00-01.00), 6/11 samt 4/12.
• Onsdagsdansen kommer envist att fortsätta precis som vanligt hela
sommaren, liksom den föregående prova-på-kursen 18.45 – 20.00.
• Chicagos övriga socialdanser tar en välbehövlig paus och återkommer till
hösten. Lördagarna inleds redan den 6 augusti med en ”Efter Herräng Fest”
21.00 – 01.00. Måndagsklubben har nypremiär den 5 september.
• Än finns det möjlighet att boka biljetter till en mycket spektakulär och
oförglömlig varietéafton här på Chicago den 1 juli. Miss Ruby Luscious tar då
åter etablissemanget i besittning tillsammans med sin burlesqua ensemble,
där flera kända nationella och internationella gästartister ingår. Föreställningen
börjar 21.00 och redan från 20.00 kan både mingel, god mat och dryck
avnjutas i vårt café där Grace med personal står bakom bardisken. Efter
föreställningen blir det dans fram till 01.00. Biljettpriset är 150:-/120:- och för
bara 50:- extra ingår också danskvällen. Endast danskväll: 100:-/60:-.
Bokningar av biljetter sker enklast via vår hemsida www.chicago75.se.
• I samband med att Herräng Dance Camp avslutas i Roslagen i början av
augusti bjuder Chicago upp till dans och ”Efter Herräng Fest” i form av tre
extrainsatta socialdanskvällar. Dessa infaller den 6/8, 7/8 samt 8/8 och tiden
för samtliga kvällar är 21.00 – 01.00.
• Höstens första kursomgång inleds söndagen den 21/8 och pågår under den
veckan som följer. Ett uppdaterat kursschema finns på Chicagos hemsida.
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• Som brukligt föregås kursstarten av flera öppna hus då allmänheten gratis
kan prova de danser som finns här på Chicago. Datumen är satta till den 15/8,
16/8, 18/8 samt 20/8. Tider finns på hemsidan.
• Rock´n Roll Sundays fortsätter under hösten. Nytt för klubben är att varje
enskilt tillfälle kommer förses med ett förbestämt tema som kommer
återspeglas i såväl musiken som dekoren och förhoppningsvis även i klädseln
hos besökarna. Datum att boka in redan nu är 11/9, 30/10 samt 20/11.
• Slutligen, ett stort tack till alla kursdeltagare och socialdansbesökare som
besökt oss under våren. Vi hoppas på att få se er här igen i höst och önskar er
alla en riktigt härlig sommar!
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