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CHICAGO

swing dance studio

• Vårens andra kursomgång har snart nåt halvvägs och det börjar redan bli dags att fundera på
nästa kursomgång. Det mesta är sig likt i kursutbudet men några nyheter kan väntas. Bland
annat en medelavancerad grupp på den sena tiden på tisdagar (21.15 – 22.30) samt en intensiv
kurs för par med inriktningen tävling och show torsdagarna 31/5, 7/6 samt 14/6 mellan 20.00
och 22.00. Mer information om kurserna hittar du på vår nätsida www.chicago75.se.
• Onsdagarna rullar på med prova-på-kurs i Lindy hop 18.45 – 20.00 och därefter spelas det
upp till dans fram till 23.00. På de flesta onsdagarna ansvarar våra swingjockeys för
plattvändandet men den 25/4 gästas etablissemanget av husbandet Tommy Löbel Swing
Band. På Chicagos kalendarium via nätsidan kan du se vilken swingjockey som ansvarar för
musikvalet vilken onsdagskväll.
• Lördagarna framöver kommer som bekant från och med nu, med vissa undantag, att avslutas redan
vid midnatt. Den 31/3 är det elevdans 21.00 – 24.00 som kommer föregås av föredrag/filmvisning i
swinghistorisk anda med Lennart Westerlund 19.00 – 20.30. Båda dessa evenemang är gratis för dem
som har ett för perioden giltigt kurskort men alla swingentusiaster är naturligtvis välkomna. Nästa
elevdans infaller sedan den 21/4.
• Lördagen den 14/4 är det populära Rock ´n´ Roll Saturdays tillbaka med en ny fartfylld och svettig
kväll för alla dans- och musikentusiaster som håller av 40- och 50-talets musikideal. Kvällen till ära
öppnas portarna redan 20.00 och inleds 20.30 med en kort kurs i Boogie Woogie följt av socialdans
med bland annat Mr PAM vid pianot och Dj Knifven och Miss Madelin vid skivspelarna fram till
01.00.
• Herräng Dance Camp på Chicago! Världens Största Swingdansläger besöker Chicago den
28/4! Det blir en kväll full av inspiration, information och transpiration. Välkommen att ta
med såväl Herrängoinvigda som redan invigda vänner och bekanta. Här bjuds på lindy hop,
filmvisning och spektakel i sann Herränganda! I vanlig ordning blir det såklart full fart på
dansgolvet 21.00 – 24.00! Välkommen!
• Den 1/4 kommer Balboa Noir att husera i lokalerna för sista gången på en söndag. Vi kommer med
säkerhet att få se Balboa Noir igen men då troligtvis i en ny skepnad och utvalda lördagar. För
närvarande är inget nytt tillfälle inbokat men vi ber att få återkomma i ämnet längre fram.
• På söndagskvällarna mellan 20.00 – 22.00 har vi förlagt ett antal fristående temakurser. Nu på
söndag, 1/4, är temat Parakrobatik. För den här klassen behöver du ha med dig en partner då vi inte
kommer byta partner under kursen. Den 15/4 kommer vi lära ut den klassiska jazzrutinen Trunky
Doo, 22/4 behandlas ämnet ”Styling i lindy hop” och den 29/4 koncentrerar vi oss på Shim Sham. En
mer utförlig beskrivning av respektive tema finns presenterat på vår nätsida.
• Måndagsklubben, Chicagos mogenkväll med inriktningen bugg och foxtrot, fortsätter som
förut. Ett fullständigt orkesterprogram finns presenterat på hemsidan.
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• För den som vill träna lite extra på det som lärs ut på kurserna erbjuder Chicago ett så kallat
öppet träningstillfälle på lördagsförmiddagarna mellan 11.00 och 13.00. Det här är en
möjlighet för dig som har ett för perioden giltigt kurskort och vill dansträna själv eller med en
partner. Vi står för musiken och du för dansandet.
• Snart är det Påskläger och vi saknar fortfarande förare grupperna nybörjarmedel och medel.
Vi vill därför igen be alla förare som är intresserade av att gå lägret att anmäla er så snart som
möjligt så att följarna som står på väntelistan har en chans att få komma med på lägret. Följare
som anmäler sig tillsammans med en förare kan fortfarande komma in på samtliga nivåer.
Mer information om lägret och hur man anmäler sig hittar du på vår nätsida
www.chicago75.se.
• Om du planerar att inte ta klasser under Påsklägret men gärna vill dansa på kvällarna kan vi
utlova ett späckat dansschema med levande orkestrar och danstävlingar. Fredagen den 6/4
spelar Stockholm Washboard Band, på lördagen den 7/4 presenterar vi två band, Django
Friends och Hornsgatan Ramblers. Under söndagens dans den 8/4 blandas musik framförd av
Hasse Ling and His Syncopators of Swing med Stockholm Open Swing Dance Contest.
Detaljer kring danstävlingen presenteras längre fram men klart är att man kommer kunna
tävla i Lindy Hop såväl i förbestämt par som i grenen Jack´n Jill då dansparen lottas fram
samt i solocharleston där ingen partner krävs utan alla dansar individuellt. Anmälan kommer
ske på plats och fin-fina priser utlovas.
• Swingkidz/swingteens, en danskurs för ungdomar 9-13 år är ett i samarbete med Hanna och
Mattias Lundmark är tillbaka med en ny kursomgång med start torsdagen den 12/4. Kursen
kommer pågå i åtta veckor. Anmälan kan göras via nätsidan.
• Som bekant kan man här på Chicago dansa salsa på torsdagar och argentinsk tango på
fredagar. Mer information om dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på vår
nätsida och i broschyren.
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