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CHICAGO

swing dance studio

• Terminens sista kursomgång lider nu mot sitt slut och vårens kurser drar igång
under vecka 2 och 3. Ett aktuellt kursschema ligger ute på vår hemsida.
• Som vanligt kommer vi att ha öppet-hus inför den första kursomgången och det finns
flera tillfällen att välja mellan: måndagen den 10:e, tisdagen den 11:e och torsdagen
den 13:e januari mellan 17.00 och 20.00. Därtill kör vi även lördagen den 15:e mellan
13.00 och 16.00. Detaljprogrammet finns på vår nätsida och i broschyren.
• Av ett antal olika orsaker kommer vi strax efter nyår 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. Vi tror och hoppas att detta kommer att utgöra en avsevärd förbättring
och hoppas på Er positiva medverkan.
• Onsdagsdanserna rullar envist på utan något som helst uppehåll under julhelgen.
Lördagarna gör däremot ett litet uppehåll och drar åter igång den 8 januari då Music
Company spelar.
• Den 2 januari respektive den 3 januari kommer vi att ha extrainsatta danskvällar här
på Chicago mellan 20.00 och 23.00.
• Det är dags att rulla ut den röda mattan inför premiärvisningen av Herrängfilmen
2010! Detta evenemang går av stapeln lördagen den 8:e januari mellan 19.00 och
20.30. Ett litet inträde på 50 kr/30 kr kommer att tas ut och då ingår popcorn i
priset.
• Två spännande föreställningar är inbokade i början av året. Den första att notera är
”En julpjäs - skägg, luva och blod” som spelas onsdagen den 4:e januari, 20.00 21.00. Det är en pjäs med märkliga vändningar, gastkramande spänning och en stor
skopa sjuk, sjuk humor. Och den 5:e februari 19.00 - 20.00 är Miss Ruby Luscious
tillbaka med sin ”Burlesque Variety Show”. Det bjuds på såväl sång, dans som
burlesque striptease och en eldig fandanceduell då några av Sveriges främsta
burlesqueartister och sångare delar scen med swingdansare i en entimmeslång
föreställning. Boka biljetter via hemsidan www.chicago75.se eller per telefon 08-669
60 90.
• Måndagsklubben har nypremiär den 17 januari.
• Thédanserna fortsätter även i vår men det bör noteras att de flyttas från den
nuvarande tiden på onsdagarna till fredagar mellan 13.00 och 15.00 med start den
4:e februari. På dessa tillställningar spelar meriterade swingdiscjockeys dansbar
swing- och jazzmusik för mogen dans. Och dessutom och förstås: Grace och
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cafépersonalen finns som vanligt redo bakom serveringsdisken.
• Under jul- och nyårshelgen kommer kontoret till viss del att vara obemannat. Det går
dock bra att lämna både meddelanden på telefonsvararen och skriva e-post men med
vetskapen att dessa förmodligen inte kommer att behandlas förrän tidigast den 3
januari.
• Slutligen vill vi återigen tacka alla för det gångna året och önska Er en riktigt God jul
och ett Gott Nytt År!
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