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CHICAGO

swing dance studio

• Trots att några kurstillfällen återstår denna kursomgång innan julen står för dörren är det ändå
redan nu dags att planera för vårens första kursstart här på Chicago. Kursutbudet i vår kommer
att vara näst intill identiskt med pågående omgång med den enkla skillnaden att den på vårkanten
kommer vara något längre. Under första kursomgången kommer samtliga kurser ha åtta
kurstillfällen med undantag för kurserna på torsdagarna som endast har sju kurstillfällen. Mer
detaljer om kursprogrammet, anmälan och priser finns på vår nätsida
(http://www.chicago75.se/?s=2,11,14), eller i vår broschyr.
• Kursstarten i vår föregås som vanligt av flera öppna hustillfällen vilka kommer vara fyra till
antalet och förlagda följande datum: 7/1, 8/1, 10/1 samt 12/1. Alla är då, helt utan kostnad,
välkomna till Chicago för att prova på de danser som finns i kursprogrammet. Du kan läsa mer
om Öppet hus på hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=3) och i vår broschyr.
• I helgen (23-24 november) är det dags för danslägret Chicago Jump Session med instruktörerna
Moe Sakan (England) och Remy Kouakou (Frankrike) samt Ewa (W) Burak och Lennart
Westerlund, båda från Sverige. Lägret är nära nog fullt men än har vi några platser kvar för
förare och för er som anmäler er i par (en förare och en följare). Mer information och hur man
anmäler sig finns på hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=0#cjs).
• I samband med Chicago Jump Session presenterar Chicago två danskvällar, nu på fredag (DJ)
samt på lördag (Live på Chicago med EllmAnderssons Hot Five). Både lägerdeltagare och
allmänt danssugna är naturligtvis varmt välkomna dessa båda kvällar.
• Socialdanskvällarna på onsdagar rullar på precis som vanligt med eminenta DJ:s bakom
maskineriet i DJ-båset ända fram till den 19/12 då Tommy Löbel Swing Band avslutar
onsdagsdansen för det här året. Men hav förtröstan! Redan den 2/1 drar onsdagana i gång igen.
Och vi har en riktigt bra premiär att vänta då självaste Gordon Webster och hans Sextet intar
etablissemanget. Som alltid föregås onsdagsdanserna av en prova-på kurs i lindy hop för
nybörjare 18.45 – 20.00. På Chicagos kalendarium (http://www.chicago75.se/?s=5) via nätsidan
kan du se vilken swingjockey som ansvarar för musikvalet respektive onsdagsdans.
• I mellandagarna och över nyår pågår som bekant ett stort swingdansevent i Stockholm som
lockar mängder av swingdansare från hela världen. Många av dessa stannar kvar i Stockholm
några dagar efter eventet och av den anledningen kommer Chicago precis som tidigare år att ha
extrainsatta danskvällar torsdagen den 3 januari samt fredagen den 4 januari mellan 20.00 och
24.00.
• Än är det några lördagskvällar kvar innan desamma gör ett kort uppehåll för att sedan öppna
portarna igen den 19/1. Men tills dess bjuds vi på Live på Chicago den 24/11 med Hasse Ling
and His Syncopators och Swing, Balboa Noir den 1/12, Elevdans den 8/12 samt avslutningsvis
Live på Chicago den 15/12 med Hornsgatan Ramblers. Vanligtvis börjar lördagsdanserna 21.00
och pågår fram till midnatt men i vissa fall, beroende på tema kan andra tider gälla. Mer
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information om respektive lördagstema och tider finns att läsa på vår hemsida
(http://www.chicago75.se/?s=1#lord).
• Den 8/12 är det dags för årets sista filmvisning/föreläsning, denna gång i regi av Lennart
Westerlund, följt av en elevdans. Om du har ett för perioden giltigt kurskort har du möjligheten
att gå på dessa båda tillställningar alldeles gratis. Men även utan kurskort är du givetvis varmt
välkommen, men får då betala blygsamma 50 kronor för filmvisningen/föreläsningen och den
vanliga entréavgiften för danskvällen.
• Öppet träningstillfälle – på lördagar 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, att komma hit och träna på egen hand eller med en partner. Vi
står för musiken och du för dansandet. Sista chansen till egen träning innan julens intåg är den
15/12 och vi startar möjligheten igen den 19/1.
• På söndagskvällarna presenterar Chicago intressanta temaklasser mellan 20.00 och 22.00. Det
kan vara allt från rena jazzklasser till parakrobatik och swingoutvariationer. I regel behövs ingen
partner utan det är bara att dyka upp innan kursen ska starta. Men vid några enstaka
tematillfällen, som exempelvis parakrobatik, behöver du dock ta med dig egen partner för att
kunna delta. Nu på söndag, 25/11 är temat Balboa följt av Långsam lindy hop den 2/12,
Parakrobatik den 9/12 och sist ut innan juluppehållet, den 16/12, är temat Autentisk Jazz i lindy
hop. Hela programmet för höstens temaklasser samt beskrivningar av vad respektive tema
innebär finns upplagt på hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=2,11,14#tema).
• Måndagsklubben, Chicagos mogenkväll med danserna bugg och foxtrott i fokus pågår varje
måndag med säsongsavslutning den 17/12. Hela orkesterschemat finns på hemsidan
(http://www.chicago75.se/?s=1#mk).
• Ge bort en danskurs i julklapp! Till detta ändamål har Chicago ytterst stiliga presentkort som
gäller i ett år från inköpsdatum. Dessa kan inhandlas i entrén för valfri summa under våra
ordinarie öppettider samt under dagtid och då går det bra att kontakta Marie på kontoret via epost
eller per telefon för att boka en tid.
• Salsan på torsdagar, i SalsaAkademiens regi, rullar på som vanligt fram till den 13 december
och på fredagarna fortsätter Barraquerida sina argentinska tangokvällar fram till den 14
december, med uppehåll nu på fredag (23/11) då Chicago har egen swingdanskväll i samband
med Chicago Jump Session. Mer information om dessa externa aktörer och deras evenemang
hittar du på vår nätsida (http://www.chicago75.se/?s=1#salsa) och i broschyren.
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