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CHICAGO

swing dance studio

• Terminens första kursomgång inte långt bort nu och startar i sin helhet söndagen
den 19 augusti samt under veckan som följer på det. Utbudet liknar i stort det som
funnits under våren. För detaljer om kursutbudet vänligen besök vår nätsida,
www.chicago75.se/?s=2, eller hämta ett exemplar av vår broschyr.
• Som vanligt föregås kursstarten av flera öppna-hus-tillfällen (13/8, 14/8, 16/8 samt
18/8) – detaljer kring dessa tillfällen finns på www.chicago75.se/?s=3 eller i vår
folder.
• För att dämpa eventuell dansabstinens efter Herräng Dance Camp kommer
Chicago erbjuda flera möjligheter till dans i början av augusti. Först ut är the High
Spot den 4 augusti som är ett samarrangemang mellan Chicago och Royal Jazz Joint
(följ eventet på Facebook). Vi bjuder då 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. Biljetter till evenemanget kan förbokas direkt via Södra Teaterns
biljettbokning.
• Inte nog med det, även efterföljande kvällar, 5/8, 6/8 samt 7/8, kan god swingmusik
spisas på Chicago. Portarna öppnas 21.00 och dansen pågår till 01.00.
• Ruby Luscious är tillbaka för att den 4 augusti reta, locka och underhålla oss med
en het och spektakulär sensommarföreställning med flera internationella gästartister i
en timmeslång show på Chicago. Insläpp och mingel i caféet sker från kl. 19.00 och
showen startar kl. 20.00 (åldersgräns 18 år). Information om pris och biljettbokning
finns på vår nätsida (www.chicago75.se/?s=0#burlesque). Följ gärna eventet på
Facebook.
• Nando Valoi, en fantastisk dansare från Mocambique, är i Sverige och kommer
undervisa afrikansk dans från Mocambique tre kvällar på Chicago, 5:e, 6:e samt 7:e
augusti klockan 19.00 - 20.30. Skicka gärna ett mail till info@chicago75.se om du är
intresserad av att delta så att vi får en känsla för hur många det blir, men det går
även bra att komma direkt som "drop in". Följ gärna eventet på facebook.
• Chicagos onsdagar, som har pågått hela sommaren, fortsätter naturligtvis precis
som vanligt även i höst. 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.
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• Som vi redan nämnt i tidigare nyhetsbrev kan vi förvänta oss ett spännande
program för lördagsdanserna i höst. På premiärdatumet den 25 augusti gästas
Chicago av populära The Bluebird’s Club som igen tar oss med på en resa tillbaka till
det dekadenta 20-talet. Balboa Noir, Rock ´n´ Roll Saturdays och elevdanserna är
andra välbekanta evenemang som vi kommer att se mer av i höst tillsammans med
en och annan nyhet som exempelvis Radio Rhythm Revue. Mer om respektive
lördagstema finns att läsa på vår hemsida, www.chicago75.se/?s=1#lord.
• Höstens första öppna träningstillfälle infaller den 25/8 mellan 11.00 och 13.00. Det
är en 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 och du för dansandet.
• Programmet för höstens alla temaklasser finns redan nu upplagt på hemsidan
www.chicago75.se/?s=2,11,14#tema. Första temat ut, den 26/8, är ”Grunder i lindy
hop” vilket är ett utmärkt tillfälle att komma igång igen med dansandet efter sommar
och semester och för dig som vill friska upp minnet när det gäller grundsteg och
figurer eller bara vill finslipa lite på din dans.
• Måndagsklubbens säsongspremiär går av stapeln den 3 september.
• Swingkidz, för de lite yngre deltagarna (9 -13 år), är 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
och stilar med anknytning till swingeran. Det kommer vara en blandning av både
pardans och individuell dans.
• 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,
www.chicago75.se/?s=1#salsa, och i broschyren.
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