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CHICAGO

swing dance studio

• Terminen närmar sig sitt slut och endast några få kurstillfällen återstår innan Chicago gör ett
sommaruppehåll. Vi vill uppmärksamma dock att det fortfarande finns möjlighet att som par
anmäla sig och delta på kursen med inriktningen tävling och show tre torsdagar framöver
(31/5, 7/6 samt 14/6) mellan 20.00 och 22.00. Den här kursen riktar sig till dig som vill träna
med en fast partner. Vi kommer under kursen att gå in på såväl hur man bygger ett solo för
exempelvis en så kallad ”jam circle” samt koreografiträning till lite högre tempo. Du som vill
gå kursen tillsammans med din partner förväntas vara på medelnivå och uppåt. Mer
information om kurserna hittar du på vår nätsida www.chicago75.se.
• Onsdagarna rullar envist på precis som vanligt, även under hela sommaren, med prova-påkurs i Lindy hop 18.45 – 20.00 och efterföljande danskväll fram till 23.00. På onsdagarna är
det i huvudsak swingjockeys som ansvarar för plattvändandet men redan i kväll (30/5) gästas
etablissemanget än en gång av husbandet Tommy Löbel Swing Band. Och den 27/6 får vi
möjlighet att höra dem igen. På Chicagos kalendarium via nätsidan kan du se vilken
swingjockey som ansvarar för musikvalet respektive onsdagsdans.
• Vi kan utlova ett spännande program för de kommande lördagsdanserna i juni. Den 2 juni är
temat Big Band Night då DJ Oldskool Fredrik låter kvällens dansmusik cirkulera kring i
huvudsak amerikansk storbandsmusik från swingerans guldålder. Den 9/6 kommer vi
musikmässigt stanna i Europa. Den här kvällen avser DJ Lady Fatima att stanna i Europa och
istället botanisera runt i framförallt Frankrike, England, Sverige, Belgien, Tyskland och
kanske några fler. Avslutningsvis den 16/6 är det elevdans. I vanlig ordning blir det såklart
full fart på dansgolvet 21.00 – 24.00. Mer om respektive tema finns att läsa om på vår
hemsida.
• Dagarna innan det stora danslägret Herräng Dance Camp, som börjar i juni, brukar
Stockholm få besök av dansare från både när och fjärran. Av den enkla anledningen har vi
valt att lägga två extra danskvällar som infaller torsdagen den 28/6 då Fatima och Mohan står
för musikvalet samt fredagen den 29/6 med Madelin och Josefine bakom DJ-spakarna. Mer
information om extra danskvällar även efter Herräng kommer i nästa nyhetsbrev.
• Tre söndagsteman återstår innan sommaruppehållet. 3/6 är temat figurdekorationer i lindy
hop då vi lär ut allt från enklare lyft till tämligen excentriska historier, 10/6 är temat för
kvällen balboa och kursen riktar sig nivåmässigt till dig som dansat en del balboa förut och
befinner dig på medelnivå. Slutligen, den 17/6, hyllar vi Frankie Manning ytterligare med att
ägna två timmar åt flera av hans klassiska och välkända dansfigurer. En mer utförlig
beskrivning av respektive tema finns presenterat på vår nätsida. Första temat för hösten
infaller sedan den 26/8.
• Måndagsklubben, Chicagos mogenkväll med inriktning på bugg och foxtrot, fortsätter precis
som förut och ett fullständigt orkesterprogram finns presenterat på hemsidan.
Säsongsavslutning har vi måndagen den 18/6 och premiärdatum för hösten presenteras i nästa
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nyhetsbrev.
• För dig som gärna vill lägga lite mer tid på din dansträning utöver danskurser och socialdans
erbjuder Chicago ett så kallat öppet träningstillfälle på lördagsförmiddagarna mellan 11.00
och 13.00. Det här är ett utmärkt tillfälle för dig som har ett för perioden giltigt kurskort och
som vill dansträna lite extra antingen tillsammans med en partner eller på egen hand. Vi står
för musiken och du för dansandet. Sista öppna träningstillfället för den här terminen är den
16/6. Efter sommaruppehållet kommer våra dörrar öppnas igen för öppen träning den 25/8.
• Salsan på torsdagar och argentinsk tangokvällen på fredagar har nu tagit sommaruppehåll.
Vi tackar för den här säsongen och hälsar dem välkomna igen i höst. Mer information om
dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på vår nätsida och i broschyren.
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