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CHICAGO

swing dance studio

•
Premiären för Måndagsklubben närmar sig och den 6 september kl. 20.00
öppnar portarna. Ulla Olsson och Herrorkesterns står för musiken. Kvällen är
inte swingdansrelaterad i den traditionella bemärkelsen, utan har sin hemvist i
landskapet kring foxtrot, mogendans och dansriktningar.
•
Thédansen återupptas igen från och med den 1 september mellan 14.00
och 17.00. Aktiviteten är avsedd att återkomma vid samma tidpunkt varje
onsdag och vanligtvis till swingjockeymusik. Men sista onsdagen i månaden står
bandet Chicago Rhythm Makers för underhållningen.
•
Onsdagsdanserna fortsätter som vanligt hela hösten – orkester blir det den
sista onsdagen i månaden, med undantag nu på onsdag (1/9) då Tommy Löbel
och hans swingpojkar gästar etablissemanget. I övrigt sköts musiken som vanligt
via diverse olika plattvändare.
•
Under september månad kan vi erbjuda två exklusiva shower här på
Chicago; Vi börjar med den 11 september då salongen gästas av vackra burleska
damer, dansanta herrar och swingmadammer och vi drömmer oss tillbaka till
den fantastiska tiden i början av förra seklet. Det blir en spännande blandning av
burlesk show och varietéföreställning. Den 25 september övertas
etablissemanget av showgruppen 300%. Makalöst skruvad underhållning med
skönsång, “tappa hakan” magi och stand up comedy av högsta klass. Inte nog
med det, lägg där till galna sketcher, rock ´n roll och trolleritrick. Biljetter till
båda tilldragelserna kan bokas direkt på hemsidan www.chicago75.se.
•
Lördagskvällarna fortsätter i höst att erbjuda en blandning av orkestrar och
swingjockeys. Grundprincipen blir att vi erbjuder orkester andra lördagen varje
månad, och i övrigt swingjockey, och att det är så kallad elevdans den sista
lördagen i varje månad. Första bandet ut är Hasse Ling & his Syncopators of
Swing som spelar lördagen den 11 september.
•
Domino Club - Den 19 september (och inte den 9/9 som av misstag
smygits sig in i Chiacagobroschyren) förvandlas Chicago återigen till en ”50´s
joint” då Domino Club presenterar Rock ’n’ Roll Sundays mellan 20.00 och
23.00. Förutom prova-på kurs i Boogie Woogie och DJ Knifven kommer kvällen
gästas av inga mindre än rockbandet Bloody Death from Outer Space.
•
Vi jobbar på att få ut ett fullständigt schema över vilka teman som kommer
att erbjudas på söndagarnas temaklasser. Håll utkik på hemsidan där vi
uppdaterar så snart vi kan.
•
Redan i det förra nyhetsbrevet gick det att läsa att vi över lag kommer att
höja våra priser något. Återigen vill vi be om förståelse och hoppas att
prishöjningarna inte ska upplevas obefogade eller alltför kostsamma.
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Vi vill också be dig som redan går kurser hos oss som förare att hoppa in
som stöddansare på våra nybörjar- och nybörjarmedelkurser på måndagar och
tisdagar.

•
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