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CHICAGO

swing dance studio

• En kursomgång återstår i höst och den startar nu på söndag och under den veckan som följer.
Kursutbudet ser i stort likadant ut som den kursomgång som håller på att avslutas med den enda
skillnaden att kurserna på torsdagarna är lika många till antalet som övriga kurser. Mer detaljer
om kursprogrammet, anmälan och priser finns på vår nätsida
(http://www.chicago75.se/?s=2,11,14 - ht3), eller i vår broschyr.
• Som vanligt föregås kursstarten av två Öppet hus tillfällen (8/11 samt 10/11). Alla är då
välkomna att helt utan kostnad komma hit och prova på de danser som finns i kursprogrammet.
Du kan läsa mer om Öppet hus på hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=3) och i vår broschyr.
• Om du har tillgång till musikprogrammet Spotify på din dator så har Sakarias komponerat två
delikata musiklistor, en som lämpar sig utmärkt att dansa och träna lindy hop och autentisk jazz
till och en lista med charlestonmusik.
Lindy hop: http://open.spotify.com/user/sakarias.larsson/playlist/4GjTrc7DOyxFRG6K8oAyu5
Charleston: http://open.spotify.com/user/sakarias.larsson/playlist/0IRtB4Kl9ePxwem0hHKvy1
• Här kommer ytterligare en påminnelse om minidanslägret Chicago Jump Session den 23-24
november. Ni har då chansen att ta klasser för den populära lindyduon Moe Sakan (England) och
Remy Kouakou (Frankrike) samt från lindy hoprävarna Ewa (W) Burak och Lennart Westerlund.
Vi vill särskilt uppmana förare att anmäla sig då vi för närvarande har följare på väntelista som
hoppas på en plats på lägret. Platserna är begränsade och det är först till kvarn som gäller. Mer
information och hur man anmäler sig finns på hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=0#cjs).
• Socialdanskvällarna på onsdagar rullar på precis som vanligt och föregås av en prova-på kurs i
lindy hop för nybörjare 18.45 – 20.00. Från 20.00 väljs sedan dansvänlig jazzmusik av ansvarig
DJ fram till 23.00. En onsdag i månaden, vanligtvis den sista, gästas vi av Tommy Löbel Swing
Band. På Chicagos kalendarium (http://www.chicago75.se/?s=5) via nätsidan kan du se vilken
swingjockey som ansvarar för musikvalet respektive onsdagsdans.
• På lördagskvällarna bjuds det friskt på olika teman och inriktningar. Nu på lördag (10/11) är
Bluebird´s Club tillbaka. Förvänta er en stämningsfull kväll i dekadent 20-talsanda med
livemusik, DJ:s och uppträdanden med gruppen Harlem Hots Shots. Den 17/11 tar Rock 'n' Roll
Saturdays etablissemanget i besittning och den här kvällen har mycket att bjuda på. Förutom
billiga milkshakes bjuds det på prova-på-kurs i Boogie Woogie, två liveband, vintagemarket,
finfina priser till den bäst klädda och självklart massor med rock 'n' roll och rhythm 'n' blues
spelat från DJ-båset. Alla dansstilar är välkomna! Och slutligen, den 25/11, är det Live på
Chicago med populära Hasse Ling and His Syncopators och Swing. Vanligtvis börjar
lördagsdanserna 21.00 och pågår fram till midnatt men ibland och beroende på tema kan andra
tider gälla. Mer information om respektive lördagstema och tider finns att läsa på vår hemsida
(http://www.chicago75.se/?s=1#lord).
• Om du missade filmvisningen/föreläsningen samt elevdansen som var nu i lördags så kommer
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det en ny möjlighet den 8 december. De som har ett för omgången giltigt kurskort har möjlighet
att gå på denna tillställning helt gratis. Övriga är givetvis lika välkomna men får då betala den
ringa summan av 50 kr.
• Öppet träningstillfälle - varje lördag mellan 11.00 och 13.00 finns det möjlighet för dig som har
ett för kursomgången gällande klippkort, och som vill lägga ner lite mer tid på din dansträning
utöver danskurser och socialdans, att komma hit och träna på egen hand eller med en partner. Vi
står för musiken och du för dansandet.
• Varje söndag erbjuder Chicago olika temaklasser mellan 20.00 och 22.00. Det kan vara allt från
parakrobatik och swingoutvariationer till rena jazzklasser. I regel behövs ingen partner utan det
är bara att dyka upp. Men vid några tematillfällen som exempelvis nu på söndag, 11/11, då vi tar
upp temat parakrobatik behöver du ta med dig egen partner. Den 18/11 är ämnet Jazzrytmik i
lindy hop och sist ut i november, den 25/11, är temat balboa. Hela programmet för höstens
temaklasser samt beskrivningar av vad respektive tema innebär finns upplagt på hemsidan
(http://www.chicago75.se/?s=2,11,14#tema).
• Måndagsklubben med danserna bugg och foxtrott i fokus rullar på och hela orkesterschemat
finns på hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=1#mk).
• Swingkids/swingteens är danskursen som riktar sig till de lite yngre deltagarna (9 -15 år).
Kursen har visserligen redan startat men det är fortfarande möjligt att hoppa på kursen som
kommer pågå i sex torsdagar till framöver kl. 16.10 – 17.30. De erfarna danslärarna Mattias och
Hanna Lundmark håller i trådarna och olika danser och stilar med anknytning till swingeran står
på schemat. Det kommer vara en blandning av både pardans och individuell dans.
• Går du i julklappstankar? Varför inte ge någon du känner en danskurs eller en privatlektion i
julklapp i år! Chicago har stiliga presentkort som kan inhandlas för valfri summa. Presentkortet,
som gäller i ett år, kan inhandlas i entrén under våra ordinarie öppettider och dagtid går det bra
att kontakta Marie på kontoret via epost eller per telefon.
• Salsan, i SalsaAkademiens regi, fortsätter som vanligt varje torsdag fram till 13 december och
på fredagarna fortsätter Barraquerida sina argentinska tangokvällar fram till 14 december, med
uppehåll 23/11 (Chicago Jump Session). Mer information om dessa externa aktörer och deras
evenemang hittar du på vår nätsida (http://www.chicago75.se/?s=1#salsa) och i broschyren.
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