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CHICAGO

swing dance studio

• Vårens verksamhet med kurser och danskvällar rullar nu på och som många av våra
besökare redan har märkt av så har vi efter årsskiftet haft för avsikt att förändra
estetiken och det praktiska kring entrépartiet och trappan ner till lokalen. Skor, jackor
och väskor etcetera kan inte längre lämnas huller om buller i lokalen, utan istället blir
det garderoben och vårt äntligen öppnade omklädningsrum som får svälja ner
persedlarna. Skälen till denna förändring är flera men framför allt handlar det om
brandsäkerhet och framkomlighet men också om estetik och trivsel. Vi tror och
hoppas att detta med tiden kommer att utgöra en avsevärd förbättring och hoppas på
Ert tålamod och positiva medverkan.
• Lördagen den 5:e februari både presenterar och underhåller Ruby Luscious i sin
Burlesqua Varietèföreställning. Det kommer att bjudas på såväl sång, dans som
Burlesque striptease och eldig fandanceduell då några av Sveriges främsta
burlesqueartister och sångare delar scen med swingdansare i en timmes lång
föreställning. Minglet börjar i Chicagos café kl. 18.00 och showen startar 19.00.
Biljetter kan bokas direkt via vår nätsida.
• Under februari finns följande temaklassdatum att välja på: 6/2 och 20/2. Vid det
första tillfället blir det parakrobatik med Ewa Burak och Lennart Westerlund - diverse
grundläggande lyft och enklare kast i direkt anslutning till själva lindydansen kommer
gås igenom. Observera att man till denna kurs måste komma med en partner då ingen
partnerrotation förekommer. Den 20/2 leds temaklassen av Mattias Lundmark.
• Chicago Swing Saturdays erbjuder dans mellan 21.00 och 01.00 varje lördag. De
första tre timmarna av kvällen domineras av svängig jazzmusik medan den sista
timmen präglas av långsammare toner som uppmuntrar till blues och slow drag-dans.
Andra lördagen i månaden, vilket denna gång infaller den 12/2, kommer Hasse Ling
and his Syncopators of Swing hit och spelar.
• Sista lördagen i varje månad är det som bekant elevdans på Chicago. Detta innebär
lite lägre tempon i allmänhet och går man kurser på Chicago kommer man in gratis
med sitt kurskort. Alla andra är självklart också mycket välkomna. Elevdansen infaller
den 26/2.
• Måndagsklubben fortsätter som vanligt varje måndag mellan 20.15 och 23.00. Vid
varje tillfälle står en levande orkester för den musikaliska underhållningen. Musikstilen
går i swingens tecken men de danser som utförs denna kväll är främst foxtrott och
bugg och kvällen riktar sig till en mogen publik.
• Chicago söker fler duktiga djs till socialdanskvällarna. Har du kanske en gedigen
samling swingmusik du vill dela med dig av, tror dig ha en känsla för vad som svänger
och vad som får folk att dansa? Skriv i så fall gärna till oss på info@chicago75.se.
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• Den 19 februari kl. 19.00 är det åter dags att förkovra sig i lite danshistoria och
filmvisning. Lennart Westerlund kommer den här gången att guida oss i hur lindy hop
(eller jitterbug som det kallades då) utvecklades i Sverige under 40- och 50-talet. Vi
har nöjet att presentera en mycket speciell gäst vid namn Sonja Olsson som både
dansade och uppträdde på Nalen mellan åren 1944-1948. Denna tillställning ingår i
kurskortet för dig som går kursomgång 1, för övriga intresserade är inträdet 50 kr.
• Som vi tidigare har annonserat kommer Thédanserna, som förut infallit på
onsdagseftermiddagarna, i fortsättningen husera på fredagar mellan 13.00 och 15.00
med premiär den 4:e februari. På dessa tillställningar spelar meriterade
swingdiscjockeys dansbar swing- och jazzmusik för mogen dans. Grace och
cafépersonalen finns som vanligt redo bakom serveringsdisken.
• De senaste åren har Chicago framgångsrikt arrangerat dansläger under påsken med
internationella instruktörer och välbesökta kvälls- och thédanser. Evenemanget startar
under långfredagen den 22:a april och avslutas under måndagen den 25:e. Som lärare
på årets evenemang ser vi Peter Loggins från USA samt Giedre Paplaityte och
Mindougas Bikauskas Litauen. Detaljer kring spektaklet finns inom kort att studera på
vår nätsida eller redan nu via kontakt med vårt kontor. Registreringen till lägret
kommer att öppna under dagen den 7 februari.
• Onsdagarna rullar på som vanligt med renommerade plattvändare med undantag
den 23/2 då Tommy Löbel Swing Band åter gästar etablissemanget.
• Den 13 februari är det dags att putsa skorna och ta sig till Chicago för Balboa Noir,
en kväll anpassad främst för balboaintresserade men då alla swingentusiaster
naturligtvis är välkomna. Kvällen drar i gång 20.15 och avslutas 23.00.
• Rock ’n’ Roll Sundays fortsätter underhålla och locka till fartfylld dans även denna
månad och datumet är satt till den 27/2. Kvällen inleds kl. 20.15 med en kort provapå kurs i swingdansen Boogie Woogie. Därefter rullar aftonen på med mycket het Rock
’n’ Roll, Rocka Billy och Rhythm ’n’ Blues framförda av eminenta djs fram till 23.00.
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