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CHICAGO

swing dance studio

• Terminens första kursomgång är i full gång men redan nu är det dags att fundera på
kursomgång 2 som är planerad till månadsskiftet september/oktober. För detaljer om kursutbudet
vänligen besök vår nätsida, eller hämta ett exemplar av vår broschyr.
• Precis som om vanligt föregås kursstarten av Öppet hus (27/9 samt 29/9) – detaljer kring dessa
tillfällen finns på hemsidan under kurser eller i vår folder.
• Chicagos onsdagar rullar på som vanligt under hösten. Dessa kvällar inleds som bekant 18.45
med en prova-på kurs för nybörjare i lindy hop och därefter blir det socialdans från 20.00 till
23.00. På Chicagos kalendarium via nätsidan kan du se vilken swingjockey som ansvarar för
musikvalet respektive onsdagsdans. Viktigt att notera är att Chicago en onsdag i månaden,
vanligtvis den sista, gästas Chicago av Tommy Löbel Swing Band (26/9).
• Lördagarna har kommit igång efter ett långt sommaruppehåll och efter en lyckad start med
BlueBirds Club ser vi fram emot ett spännande program för kommande lördagsdanser i höst. Nu
på lördag är det Live på Chicago och då står Hasse Ling & His Syncopators of Swing för
underhållning och musik. Den 8/9 är det åter dags för populära Rock ´n´ Roll Saturdays följt av
Balboa Noir den 15/9. Den 22/9, redan från 19.00, är det dags för lite swing- och jazzhistoria i
form av filmvisning följt av elevdans och slutligen, den 29/9 är det premiär för Radio Rhythm
Revue med DJ Lady Fatima vid musikrodret. Normalt för lördagarna är att dansen börjar 21.00
och pågår fram till midnatt men ibland och beroende på tema kan andra tider gälla. Mer
information om respektive lördagstema finns att läsa på vår hemsida.
• 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. Vi står då för musiken, som kommer hållas inom kategorin
swing, och du för dansandet.
• Första söndagstemat ut i september är Shim Sham Shimmy den 1/9 följt av Parakrobatik 9/9
(kom med en partner), Charleston i Lindy hop 16/9, Parakrobatik (kom med en partner) 23/9 och
sist ut den 30/9 är temat Styling för förare och följare i Lindy hop. Hela programmet för höstens
temaklasser finns upplagt på hemsidan.
• Måndagsklubben, där danserna bugg och foxtrott är de mest förekommande, har
säsongspremiär den 3 september och det är bandet Only on a Monday som inleder
måndagskvällarna. Hela orkesterschemat finns på hemsidan.
• Swingkids, danskursen för de lite yngre deltagarna (9 -13 år), är tillbaka i höst. Kursstarten är
ikväll, torsdagen den 30 augusti 16.10 – 17.30, och än är det möjligt att hoppa på kursen som
kommer pågå i åtta veckor. De populära danslärarna Mattias och Hanna Lundmark kommer lära
ut olika danser och stilar med anknytning till swingeran. Det kommer vara en blandning av både
pardans och individuell dans.
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• I november kommer Chicago att ha ett miniläger med internationella instruktörer. Mer
information kommer läggas upp på hemsidan inom kort och i nästa nyhetsbrev men till dess,
boka fredagen den 23 och lördagen 24 november!
• Salsan på torsdagar har höstpremiär den 6 september och argentinska tangokvällen på fredagar
är tillbaka den 8 september. Mer information om dessa externa aktörer och deras evenemang
hittar du på vår nätsida, och i broschyren.
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