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CHICAGO

swing dance studio

• Efter julledigheter och helger är vårterminen på Chicago nu i full gång och första
kursomgången börjar redan närma sig halvvägs. Och även om det kan kännas avlägset är det
ändå dags att fundera på kursomgång 2 som drar i gång i början av Mars. Mer detaljer om
vårens kursutbud och kursstarter finns på vår nätsida och i vår tryckta broschyr
(http://www.chicago75.se/?s=2,11,14 - vt1).
• Varje onsdagskväll är det som bekant social swingdans 20.00 till 23.00. Några av Stockholms bästa
swingjockeys står för plattvändandet och i slutet av varje månad (27 februari) gästas Chicago av
Tommy Löbel Swing Band. Onsdagskvällarna inleds dock som vanligt med en prova-på kurs för
lindy hop-noviser 18.45 till 20.00.
• På torsdagar från och med den 31/1 mellan 16.10 och 17.30, kommer lärarduon Hanna och Mattias
Lundmark återigen att lära ut swingrelaterad dans till unga i åldrarna 9 – 17. Kursen kostar 800:- för
åtta gånger och anmälan sker via anmälningsformuläret på hemsidan.
• Lördagarna i vår erbjuder stor variation när det gäller såväl dans- som musiksmak. Först ut i
februari, den 2/2 är Balboa Noir då Anders, Britta och Bönan står för musiken i DJ-båset och en
prova-på-kurs i Shag också utlovas denna kväll. Lördagen därpå, den 9/2 är det Elevdans.
Elevdanserna är öppna för alla, men för dig som går kurs och har ett för perioden giltigt kurskort ingår
en elevdans per kursomgång helt utan kostnad. Den 16/2 blir det premiär för Forbidden Chicago,
en kväll fylld av vågade val av både låtar och filmer från 20 till 50 talet. Under kvällen kommer det
dessutom att bli scenframträdanden av Harlem Hot Shots och Ruby Luscious. Samt en gratis prova-på
kurs i Slow drag runt 22.30 med Rikard Ekstrand och Jenny Deurell. Lördagarna i februari månad
avlutas sedan storartat den 23/2 med Live på Chicago och Hasse Ling & His Syncopators of
Swing.
• Burlesque Varieté är tillbaka på Chicago den 16/2
tillsammans med danskvällen Forbidden Chicago –
Räkna med en helkväll i samarbete med den galanta
Ruby Lucious och hennes burleska scenestradörer.
Föreställningen börjar 19.00 med insläpp och
mingel från 18.00. Showen beräknas till ca 60
minuter. Tidigare produktioner i samma anda har
varit mycket uppskattade och därtill utsålda. Därför
rekommenderar vi att inte vänta alltför länge med
att boka biljetter. Danskvällen, Forbidden Chicago,
beräknas ta vid efter föreställningen cirka 21.00.
Följande biljettalternativ finns för kvällen: Endast föreställning 150:-, föreställning & danskväll
200:, endast danskväll (behöver ej bokas i förväg) 100:-/60:-. Boka biljett här:
http://www.chicago75.se/?s=0#burlesque.
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• Som ett komplement till det ordinarie kursutbudet finns ett antal fristående temakurser belagda på
söndagskvällarna 20.00 – 22.00. I februari finns följande utbud: Långsam lindy 3/2, Trunky Doo
10/2, Swing out i Lindy hop 17/2 och slutligen Parakrobatik i lindy hop den 24/2. Alla teman finns
presenterade på vår nätsida (http://www.chicago75.se/?s=2,11,14 - tema). Ingen föranmälan krävs till
de här kurserna men vid vissa tematillfällen, exempelvis parkakrobatik, kan krävas att man kommer i
par.
• Måndagsklubben rullar stadigt på och ett orkesterprogram till och med februari finns på
hemsidan.
• Varje lördagsförmiddag mellan 11.00 och 13.00 erbjuder Chicago möjlighet till egen
träning. Du som har 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.
• Liksom förra året kommer Chicago att anordna
ett dansläger med internationellt erkända
instruktörer under påskenhelgen (29/3 – 1/4).
Som lärare har vi i år engagerat Åsa och Daniel
Heedman samt Mikaela Hellsten och Nicolas
Deniau. Registreringen är öppen och
anmälningarna har börjat ramlat in. Än finns det
platser kvar men redan nu är det väntelista för
följare och därför vill vi be förarare som redan nu
vet att ni vill gå lägret att anmäla er i tid så att
följarna slipper stå på onödiga väntelistor.
Flera danskvällar är planerade under påskhelgen
med bland annat band som Hasse Ling & His
Syncopators of Swing och Jesses Swingers,
fantastiska DJ:s och danstävlingar.
Mer information om Påsklägret hittar du här:
http://www.chicago75.se/?s=0 - pasklagret.
• Caféet med Grace och Yasu med personal
erbjuder som vanligt en hel del godsaker, matnyttigt och olika dryckesalternativ under de
flesta tider då övrig kurs- eller dansverksamhet pågår i salongen. De tar också tacksamt emot
förslag på förbättringar som önskas vad gäller utbud.
• 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.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CHICAGO swing dance studio, Hornsgatan 75, 118 49 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 (8) 669 60 90, Fax: +46 (8) 643 40 58,
E-post: info@chicago75.se Hemsida: www.chicago75.se/
Org nr: 556731-9578

