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CHICAGO

swing dance studio

• Sommaren är här och på Chicago är vårens sista kursomgång nu till ända. I och
med midsommarhelgen tar hela verksamheten, med undantag för onsdagarna, en
paus fram till mitten av augusti, då allt rullar igång igen med öppna hus, danskvällar
och nya kursstarter. Programmet för hösten kommer utbudsmässigt att likna det som
funnits under våren och det går redan nu bra att anmäla sig till via nätsidan.
• Onsdagarna, med sedvanlig prova-på-kurs i Lindy hop 18.45 – 20.00 och
efterföljande danskväll fram till 23.00, kommer som sagt trots sommaruppehållet att
fortsätta precis som vanligt hela sommaren med swingjockeys bakom DJ-båset. Men
nu den 27/6 gästas etablissemanget av husbandet Tommy Löbel Swing Band. På
Chicagos kalendarium via nätsidan kan du se vilken swingjockey som ansvarar för
musikvalet respektive onsdagsdans.
• Som vi nämnt i tidigare nyhetsbrev kan vi förvänta oss ett spännande program för
lördagsdanserna i höst. Premiärdatum är satt till 25 augusti då Chicago gästas av
Bluebirds Club som tar oss med på en resa tillbaka till det dekadenta 20-talet. Balboa
Noir, Rock ´n´Roll Saturdays och elevdanser är andra välbekanta evenemang som
kommer tillbaka i höst tillsammans med en och annan nyhet som exempelvis Radio
Revue. Mer om respektive lördagstema finns att läsa på vår hemsida.
• Innan sommaren drar igång ordentligt hoppas vi locka lindy hopsugna att besöka
etablissemanget under våra extrainsatta danskvällar torsdagen den 28/6 med Fatima
och Mohan i DJ-båset samt fredagen den 29/6 då Madelin och Josefine står för
musikvalet. Båda dessa kvällar börjar 20.00 och pågår fram till 24.00.
• För att dämpa Herrängabstinensen i augusti kommer Chicago erbjuda flera
möjligheter till dans. Först ut är the High Spot (följ eventet på Facebook) den 4
augusti som är ett samarrangemang mellan Chicago och Royal Jazz Joint. Vi bjuder
in till dans- och mingelfest på Södra teaterns terrass och Kägelbanan. Redan från
18.00 kan god mat, dryck och jazz, framfört av Hornsgatan Ramblers, avnjutas på
terrassen med utsikt över ett förhoppningsvis soligt Stockholm. Från 20.00 flyttar hela
evenemanget inomhus och kvällen fortsätter fram till 01.00 med flera orkestrar,
uppträdanden och DJ:s. Allt detta för endast 150 kronor.
• Inte nog med det, även efterföljande kvällar, 5/8, 6/8 samt 7/8, kan god swingmusik
spisas här på Chicago. Portarna är öppna 21.00 – 01.00.
• Efter sommaruppehållet med start den 25/8, kommer vi återigen erbjuda öppet
träningstillfälle på lördagsförmiddagarna mellan 11.00 och 13.00 för dig som gärna
vill lägga lite mer tid på din dansträning utöver danskurser och socialdans. Vi står då
för musiken och du för dansandet.
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• Uppehållet över sommaren gäller även temaklasser men redan nu finns höstens
alla temklasser upplagda på hemsidan. Första temat ut den 26/8 är ”Grunder i lindy
hop” som kan vara ett utmärkt tillfälle for att komma igång efter sommaren och om du
inte har dansat lindy hop på länge eller bara för att friska upp minnet när det gäller
grundsteg och figurer.
• Måndagsklubben, Chicagos mogendanskväll, gör ett uppehåll under sommaren och
återkommer i höst. Säsongspremiär går av stapeln den 3 september.
• Swingkidz, för de lite yngre deltagarna, kommer tillbaka i höst. Torsdagen den 30
augusti 16.10 – 17.30 drar vi igång en ny kursomgång (8 kurstillfällen för 800:-). De
populära danslärarna Mattias och Hanna Lundmark kommer lära ut olika danser med
anknytning till swingeran.
• Det är inte ofta det görs en svensk film om dans och i synnerhet om lindy hop men
nu är det faktiskt en sådan på gång. Filmen heter ”Dansa först” och lindy hop har en
central roll i handlingen. Flera kända lindydansare medverkar i filmen som bland
andra David Dalmo och inte minst dansare från showgruppen Harlem Hot Shots. Nu
efterfrågas även statister (socialdansare i lindyhop på alla nivåer) och du som är
intresserad av att medverka kan kontakta Rikard Svensson på 070-777 23 33.
Inspelning kommer ske under den andra veckan i juli.
• Salsan på torsdagar och argentinsk tangokvällen på fredagar har nu tagit
sommaruppehåll. Vi tackar för den här säsongen och hälsar dem välkomna igen i
höst. Mer information om dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på
vår nätsida och i broschyren.
• 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
solig och härlig sommar!
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