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CHICAGO

swing dance studio

• Vårterminen närmar sig sitt slut och vi vill passa på att tacka alla
kursdeltagare och socialdansare som besökt oss under våren. Höstens kurser
drar igång igen i augusti under vecka 33 och 34. Som traditionen kräver
kommer kursstarten att föregås av flera kvällar med öppna hus mellan den 1520 augusti.
• Precis som under förra sommaren kommer onsdagarna med tillhörande
prova-på-kurs 18.45-20.00 och efterföljande danskväll fram till 23.00 att
fortsätta lika envist som vanligt utan sommaruppehåll.
• Vårens sista Balboa Noir infaller den 12/6 mellan 20.00 och 23.00. Då
utlovas musik som lämpar sig utmärkt att dansa balboa till. Lindyhängivna är
naturligtvis också hjärtligt välkomna denna kväll.
• Lördagsdanserna fortsätter som vanligt under juni månad med
säsongsavslutning den 18/6. Vårens sista elevdans infaller redan nu den 28/5
och som kursdeltagare och därmed kortinnehavare ingår en elevdans i ditt
kurskort. Observera att detta måste utnyttjas inom gällande kursomgång. Den
11 juni gästas Chicago av Jennie Löbel & Swing Kings.
• Varje kursomgång erbjuder vi en kväll med någon typ av filmvisning med
swingrelaterat innehåll och/eller ett föredrag om exempelvis swingdanshistoria
i Sverige eller världen. Denna gång infaller detta evenemang lördagen den 11
juni kl. 19.00. Tilldragelsen är gratis för kursdeltagare och kostar 40 kr för
övriga intressenter.
• Tre söndagsteman återstår innan sommaruppehållet tar vid. Nu på söndag,
den 29/5 blir Jazz med Fatima, och både den 5/6 och 19/6 kommer det
etablerade paret Isabella och Pontus att hålla i undervisandet.
• Måndagsklubben för den lite mognare ungdomen fortsätter som vanligt ända
fram till midsommar. Bugg och foxtrott är de mest förekommande
dansformerna vid dessa tillställningar. Orkesterprogrammet ser ut som
följande: 30/5 Swingin´ Sweet Orchestra, 6/6 Tommy Löbel Swing band, 13/6
Only on a Monday och som avslutning 20/6 Smokinglirarna.
• Boka redan nu in fredagen den 1 juli. Då kommer Miss Ruby Lu Scious åter
till Chicago tillsammans med sin burlesqua ensemble. En spektakulär och
oförglömlig varietéafton utlovas med flera nationella och internationella
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gästartister. Föreställningen börjar 21.00 men redan från 20.00 kan både
mingel, god mat och dryck avnjutas i vårt café med Grace i spetsen. Efter
showen blir det dans fram till 01.00. Biljetter kan redan nu bokas via Chicagos
hemsida.
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