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CHICAGO

swing dance studio

• Höstterminen är till ända och vi på Chicago hoppas att det gångna dansåret har varit både
intressant, lärorikt och roligt. Vi vill också passa på att tacka alla kursdeltagare, socialdansare
och besökare för året som gått och vi hoppas få se er här snart igen under 2013. Chicago gör
ett kort uppehåll för julfirande och vi önskar alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!
• Chicago kommer inte vara stängt länge utan öppnar året med en hejdundrande Kick Off i
dagarna tre. Först ut är onsdagen den 2 januari då Gordon Webster Sextet gästar
etablissemanget. Torsdagen den 3 januari vänds plattor av DJ-duon Sandra och Sebastian och
fredagen den 4 januari är det Frida och Isabella som förgyller danskvällen i DJ-båset (entré
som vanligt är 100:-/60:-). Dessa tre kvällar börjar 20.00 och pågår fram till 24.00.
• Vårens första kursomgång startar i mitten av januari (13/1 – 17/1) och omfattar åtta kurstillfällen
med undantag för torsdagarna som är sju gånger. Mer detaljer om vårens kursutbud finns på vår
nätsida och i vår tryckta broschyr (http://www.chicago75.se/?s=2,11,14 - vt1).
• Som vanligt innan kursstart erbjuds möjligheten att helt utan kostnad prova på de olika danserna vi
har i kursprogrammet. Datumen för detta är som följer: måndagen 7/1 (17.30 – 20.00), tisdagen 8/1
(17.30 – 20.00), torsdagen 9/1 (17.30 – 20.00) och även lördagen den 14/1 (13.00 – 15.45).
Fullständigt schema för öppet-hus finns på vår nätsida (http://www.chicago75.se/?s=3).
• Onsdagen den 26 december gör både prova-på-kursen och danskvällen ett kort uppehåll för att sedan
börja igen den 2 januari och därefter rulla på som vanligt hela våren. Onsdagskvällarna erbjuder
prova-på kurs för lindy hop-intresserade 18.45 till 20.00 och därefter social swingdans fram till 23.00.
Några av Stockholms bästa swingjockeys står för plattvändandet och den 30 januari gästas Chicago
av etablissemangets eget husband Tommy Löbel Swing Band.
• Swingteens/swingkids - swingrelaterad dans för unga. Kursen leds av lärarduon Hanna och Mattias
Lundmark vilka förutom lång lärarerfarenhet också organiserar det populära danslägret
Swingteens/Swingkids i Herräng, vilket drivs som en del inom det internationella Herräng Dance
Camp varje sommar. Kursen riktar sig till ungdomar i åldrarna 9 – 17 år och kostar 800:- för åtta
gånger. Anmälan sker via anmälningsformuläret på hemsidan.
• Lördagarna tar, som våra andra danskvällar paus under julhelgerna och fortsätter sedan precis som
vanligt från och med den 19 januari. Premiärkvällen till ära kommer Blue Bird´s Club stå för
underhållning och atmosfär. Detta följs sedan av Rock´N´Roll Saturdays lördagen den 26 januari.
• Burlesque Varieté – Forbidden Chicago 16/2 - En kväll i samarbete med den galanta Ruby Lucious
och hennes burleska scenestradörer. Föreställningen börjar 19.00 (insläpp och mingel från 18.00) och
planeras till ca 60 minuter. Hennes tidigare produktioner har varit mycket uppskattade och därtill
utsålda. Vi rekommenderar därför att inte vänta för länge med att boka biljetter. Danskvällen som tar
vid efter föreställningen börjar 21.00 och rent praktiskt finns följande biljettalternativ: föreställning
150:-, föreställning och danskväll 200:- , danskväll (behöver ej bokas i förväg) 100:-/60:-.
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Biljettbokningen öppnar i början av januari. Fokus under kvällen blir på mellankrigsperioden och
därtill visas censurerade filmer och överraskningar. I övrigt blir det uppklätt, prova-på-klass och
allmänt farligt hela kvällen fram till 24.00.
• Som komplement till ordinarie kursschema har vi ett antal fristående temakurser belagda på
söndagskvällarna 20.00 – 22.00. I januari infaller tematillfällena den 20/1 (Shim Sham Shimmy), 27/1
(Charleston i lindy hop). Teman under kursomgång 1 finns presenterade på vår nätsida
(http://www.chicago75.se/?s=2,11,14 - tema).
• Även måndagsklubben gör juluppehåll och vårens premiär är satt till den 14 januari mellan
20.15 och 23.00 på måndagskvällarna. Orkesterprogrammet för januari/februari finns på
hemsidan.
• Öppet träningstillfälle är tillbaka den 19 januari. Då fortsätter vi att erbjuda möjlighet till
egen träning på lördagsförmiddagarna mellan 11.00 och 13.00. 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.
• Det är visserligen svårt så här mitt i vintern att redan fundera på påsken men passa på att
redan nu boka av påskdagarna för ett fullspäckat schema med många danskvällar och klasser
på alla nivåer. Vi återkommer med mer information i kommande nyhetsbrev.
• Caféet med Grace, Yasu och personal tackar för det här året och låter hälsa God jul till alla
Chicagos besökare. Flera överraskningar finns att vänta i cafét under våren när det gäller
utbudet. Bland annat lovas Grace goda hemgjorda soppa på söndagar.
• Som bekant kan man på Chicago dansa salsa på torsdagar och tango på fredagar. Salsan gör
juluppehåll nu och öppnar igen den 10/1 medan tangon drar igång igen den 18/1Mer
information om dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på vår nätsida och i
broschyren.
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