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CHICAGO

swing dance studio

• Vårterminen är nu i full gång. Och vi har en händelserik termin framför oss. Det mesta är sig
likt men några förändringar har dock smugits sig in i programmet. Bland annat har Rock ´n´
Roll Sundays flyttat till lördagar vilket frigör mer tid för spännande och lärorika temaklasser
på söndagarna och lektioner för unga, så kallade swingkidz/swingteens, och en
charleston/autentisk jazzklass på en vardag.
• Onsdagarna med prova-på-kurs i Lindy hop 18.45 – 20.00 och med efterföljande danskväll
för swingentusiaster fram till 23.00 rullar på som förut hela våren. Musikspelandet står i
huvudsak för våra eminenta swingjockeys och den 29 februari gästas Chicago av
etablissemangets eget husband Tommy Löbel Swing Band.
• Hitintills har lördagarna (21.00-01.00) varit tämligen likriktade vad avser utbud och
upplägg. Det finns numera emellertid från vår sida en tydlig och delvis omarbetad inriktning
beträffande dessa kvällar och denna delvis nya riktning hänger till och från samman med
söndagskvällarna. I korta ordalag: framtidens lördagsdanser avser vi tidsmässigt behålla men
profilera lite tydligare och i förlängningen av detta kommer de danskvällar som alltemellanåt
hållits på söndagar att flytta till just lördagar. I kölvattnet av detta så kommer
söndagskvällarna (20.00-22.00) renodlas till kurstid med olika teman allt i linje med tidigare
upplägg. Observera dock att den ovan beskrivna omläggningen kommer att ta lite tid i
anspråk att genomföra men arbetet har redan börjat och kommer att märkas av allteftersom
under våren.
• Som komplement till våra ordinarie kurser har vi ett antal fristående temakurser förlagda på
söndagskvällarna 20.00 – 22.00. Den 12/2 kommer Madelin och Gio att koncentrera sig på
Hollywood Style, en lindy hop stil som var populär i Kalifornien under 40-talet. Övriga
temadatum i februari är följande: 19/2 samt 26/2. Ett schema över vårens olika teman kommer
inom kort att presenteras på vår nätsida.
• Måndagsklubben, med inriktningen bugg och foxtrot, fortsätter likt förut under våren och ett
fullständigt orkesterprogram finns presenterat på hemsidan.
• Den 11 februari presenterar Ruby Luscious den femte upplagan av Burlesque Varité här på
Chicago med fantastiska gästartister, trolleri, sång, balett och kittlande burlesque striptease.
Biljetter till föreställningen kan bokas via vår nätsida www.chicago75.se.
• Vårens första Balboa Noir går av stapeln den 5 februari. Det är en danskväll särskilt
anpassad för att locka balboaentusiaster i Stockholm med omnejd, Naturligtvis är även
lindydansare hjärtligt välkomna denna kväll.
• En av nyheterna förra året var öppet träningstillfälle på lördagsförmiddagarna mellan 11.00
och 13.00. Då detta var både efterlängtat och välbesökt kommer denna möjlighet finnas även i
vår. Du som har ett för perioden giltigt kurskort är välkommen att själv eller tillsammans med
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en partner komma hit och nyttja lokalen för egen dansträning. Vi står för musiken och du för
dansandet.
• Registreringen för påsklägret, som går av stapeln 6 – 9 april, har öppnat. Bered er på ett
fullspäckat schema med danskvällar, levande orkestrar, danstävlingar och klasser på alla
nivåer. Som lärare i år har vi engagerat Åsa och Daniel Heedman samt Hanna och Mattias
Lundmark, två mycket erfarna och beresta danspar varav båda bland annat har en bakgrund i
showgruppen The Rhythm Hot Shots som sedermera blev Harlem Hot Shots. Mer information
om lägret och hur man anmäler sig hittar du på vår nätsida www.chicago75.se.
• Som bekant kan man här 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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