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CHICAGO

swing dance studio

• Kursomgång 2 är till ända och den tredje och sista kursomgången ligger i
startgroparna. Omgången består av sju tillfällen och avslutas under veckan
innan midsommar. För detaljinformation och anmälan, vänligen besök vår
nätsida, broschyr eller kontakta oss direkt här på Hornsgatan.
• Som brukligt inleds en ny kursomgång med två öppna hus och ett schema för
detta ligger på hemsidan. När det här nyhetsbrev kommit ut har det första
tillfället redan passerat men ett öppet hus återstår och det infaller nu på lördag
(7/5) mellan 13.00 och 15.00.
• Balboa Noir tar den 8/5 över etablissemanget och mellan 20.00 och 23.00
utlovas sådan musik som bäst lämpar sig att dansa balboa till. Lindyhängivna
är naturligtvis också välkomna denna kväll.
• Lördagen den 21/5, 20:30 – 02:00 utlovas en spektakulär kväll i 20-talets
anda. Succéklubben The Bluebird's Club är då tillbaka. Gratis prova-på kurs i
Charleston och med gästartister som Clara Gustavsson, Ruby Luscious och
mer.
• I samarbete med Markus ”Knifven” Rosendal presenterar vi Rock 'N' Roll
Sundays. Det blir en fullspäckad säsongsfinal den 22 maj. Två dj:s som vänder
plattor och ett specialkomponerat band för kvällen med namnet Clip Joint CutUps står för underhållningen. Kvällen startar som vanligt 20.15 med en provapå-kurs i Boogie Woogie. Pris för kursen är 40:-. Socialdansen startar 21.00
och håller på fram till 23.00. Entré är som vanligt 100:-/60:-.
• Onsdagsdanserna rullar på och öppettiderna är precis som vanligt, det vill
säga mellan 20.00 och 23.00. Tommy Löbel Swing band gästar oss den 25/5.
• Lördagsdanserna fortsätter även de precis som vanligt denna månad.
Levande orkester blir det den 14/5 och då till bandet Stachewskys Jazz
Demons. Nästa elevdans är den 28/5 och som kursdeltagare och därmed
kortinnehavare ingår en sådan i ditt kurskort. Observera att detta måste
utnyttjas inom gällande kursomgång.
• Två söndagsteman, den 15/5 samt den 29/5, återstår i maj men i skrivande
stund är innehållet i dessa inte fastställt än.
• Måndagsklubben för den lite mognare ungdomen fortsätter som vanligt ända
fram till midsommar. Bugg och foxtrott är de vanligaste dansformerna denna
afton och orkestrar i maj är: 9/5 Hasse Ling and His Syncopators of Swing,
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16/5 Only on a Monday, 23/5 Jesses Swingers. 30/5 Orkester ej fastställd.
• Boka redan nu in fredagen den 1 juli. Då tar Miss Ruby Lu Scious åter
Chicago i besittning och tillsammans med sin burleska ensemble utlovas en
spännande och oförglömlig varietéafton.
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