Nyhetsbrev december 2011
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CHICAGO

swing dance studio

• Vintern närmar sig och höstterminens tredje och sista omgång kurser har nu hunnit nästan halvvägs
och pågår fram till veckan före julafton.
• Även om det känns långt borta är det dags att planera inför våren vars kurser drar igång mellan 15
och 19 januari. Kursschemat kommer i stort att se ut som tidigare kursomgångar med en och annan
överraskning. Bland annat kommer den för hösten nya medelkursen på måndagar att ligga kvar och
för första gången erbjuder vi en autentisk jazz och charlestonklass (medel/medelavancerad nivå) mitt i
veckan på den sena tiden på tisdagar. Som vanligt föregås kursstarten av flera öppet-hus-tillfällen och
dessa infaller under vecka 2 (måndag 9/1, tisdag 10/1, torsdag 12/1 och lördag 14/1). Då ges
möjlighet att utan kostnad prova på ett och annat danssteg. Mer detaljer om vårens kursutbud finns på
vår nätsida och i vår tryckta broschyr.
• Boka in fredagen den 16 december 21.00-01.00! Då vankas det glögg och pepparkakor och ett
rysligt drag med stockholmsbaserade Handsome Freds and His Masters of Disguise. Dessutom dyker
orkestern Django Friends upp för att underhålla under kvällen.
• Onsdagarna rullar på precis som vanligt med ett kort avbrott den 28 december då både prova-påkurs och danskväll gör ett uppehåll för att sedan börja igen den 4 januari. Onsdagskvällarna erbjuder
som brukligt en prova-på kurs för lindy hop-intresserade 18.45 till 20.00 och därefter social
swingdans fram till 23.00. Några av Stockholms bästa swingjockeys står för plattvändandet och den
30 november gästas etablissemanget av ingen mindre än Tommy Löbel Swing Band.
• I mellandagarna och över nyår pågår ett stort swingdansevent i Stockholm som lockar mängder av
swingdansare från hela världen. Många dansare stannar sedan i Stockholm några dagar och av den
anledningen kommer Chicago precis som förra året att ha två extrainsatta danskvällar måndagen den
2 januari samt tisdagen den 3 januari mellan 20.00 och 23.00.
• Nu på lördag, den 26 november är det populära Bluebird´s Club tillbaka. Räkna med att både
musikaliskt och estetiskt uppleva en tidsresa till det uppklädda och dekadenta 20-talet. Denna
speciella lördagskväll som på går mellan 20.30 och 02.00, erbjuder diverse tidsrelaterad
underhållning, socialdans till bandet Stickes Dixie Demons samt en gratis prova-på-klass i charleston.
Lördagskvällarna den 3 och 10 december erbjuder en blandning av eminenta swingjockeys. Lördagen
den 17 december är det dags för årets sista filmklippsvisning med danshistoriska förtecken, denna
gång med Fatima Teffahi som värdinna. Visningen börjar 19.00 och följs sedan av en elevdans 21.00
- 01.00. Lördagarna gör därefter ett kort uppehåll fram till den 7 januari då portarna öppnas igen.
• Tre söndagsteman återstår innan året är till ända. Den 27 november är temat boogie woogie med
lärarparet Frida Borg och Markus Rosendal, den 11 december kommer Mikaela Hellsten och Nicolas
Deniau att ägna sig åt att ersätta siffror med rytmer användbara i både individuella och förda
kombinationer och slutligen den 18 december då Mattias Lundmark och Jessica Lennartsson går
igenom några välkända akrobatikinslag inom ramen för lindy hop. Du kommer att behöva en partner
för att kunna delta på akrobatikkursen eftersom det inte sker någon partnerrotation under just det här
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tematillfället.
• Varför inte ge någon du känner en danskurs eller en privatlektion i julklapp! Chicagos stiliga
presentkort kan inhandlas i entrén i samband med kurser eller danskvällar. Dagtid går det bra att
kontakta Marie på kontoret via epost eller per telefon.
• Den 4 december är det dags för årets sista Balboa Noir. Kvällen inleds med en temakurs 20.00-21.00
där Madelin Ahnlund Downey och Tomas Elgeryd lär ut några av de mest klassiska balboafigurerna
som till exempel Maxie Slide, The Dream och Hal´s Roll (nybörjarmedel och uppåt i balboa). Kvällen
fortsätter sedan med musik som framförallt är anpassad till balboapubliken men som även går utmärkt
att dansa lindy hop till.
• Måndagsklubben serverar som vanligt mogendans mellan 20.15 och 23.00 på måndagskvällarna.
Orkesterprogrammet för november/december finns i sin helhet på hemsidan.
• Vi fortsätter att erbjuda möjlighet till egen träning på lördagsförmiddagarna mellan 11.00 och 12.45.
Du som innehar ett för perioden giltigt kurskort är välkommen att själv eller tillsammans med någon
komma hit och nyttja lokalen för egen dansträning. Vi står för musiken och du för resten. Sista
träningstillfället i år är den 17 december. Sedan gör vi ett uppehåll fram till den 21 januari.
• Som bekant kan man på Chicago dansa salsa på torsdagar och tango på fredagar. Mer information
om dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på vår nätsida och i broschyren.
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