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CHICAGO

swing dance studio

• Vårens tredje och därmed sista kursomgång är på intågande och det mesta är sig likt i
kursutbudet med några nya tillbud. Bland annat en medelavancerad grupp på den sena tiden
på tisdagar (21.15 – 22.30) samt en kort men intensiv kurs för par med inriktningen tävling
och show torsdagarna 31/5, 7/6 samt 14/6 mellan 20.00 och 22.00. Mer information om
kurserna hittar du på vår nätsida www.chicago75.se.
• Onsdagarna rullar på precis som vanligt med prova-på-kurs i Lindy hop 18.45 – 20.00 och
efterföljande dans fram till 23.00. På onsdagarna är det i huvudsak våra eminenta
swingjockeys som ansvarar för plattvändandet och musikvalet bakom dj-båset. Men onsdagen
den 25/4 gästas etablissemanget åter igen av husbandet Tommy Löbel Swing Band. 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. Närmast på tur redan nu på
lördag (29/4) är att Herräng Dance Camp, världens största swingdansläger, kommer på besök till
Chicago. Det blir en kväll full av inspiration, transpiration, information, spektakel, filmvisning och
dans förstås. Allt i sann Herränganda! Herrängoinvigda såväl som redan invigda vänner och bekanta
är hjärtligt välkomna. I vanlig ordning blir det såklart full fart på dansgolvet 21.00 – 24.00!
• Populära Bluebirds Club gästar etablissemanget lördagen den 5/5. Förvänta er en kväll i linje med
20-talets dekadenta ideal. 20.30 erbjuds en kort drop-in kurs för de som vill prova på charleston, en av
20-talets populäraste danser. Därefter, 21.00, drar festen igång med socialdans, levande orkester,
mingel och uppträdande av Ruby Luscious. I dj-båset kommer Frida och Isabella att spela varierande
musikstilar och tempon inom ramen för det glada 20-talet fram till 02.00.
• Hasse Ling & His Syncopators of Swing spelar upp till dans den 12/5 mellan 21.00 – 24.00.
• Rock ´n´ Roll Saturdays är tillbaka med en ny fartfylld och svettig afton speciellt tillägnad alla dansoch musikentusiaster som håller 40- och 50-talets musikaliska ideal nära. Ingen mindre än Gustav
Bendt är plattvändare i dj-båset under kvällen tillsammans med Big Papa Mac (tidigare Knifven).
Kvällen till ära öppnas portarna redan 20.00 och inleds 20.30 med en kort kurs i Shag följt av
socialdans fram till 01.00.
• Harlem nights 26/5 – A Tribute to Frankie Manning. Den här kvällen kommer vara en kombination
av en vanlig elevdans och samtidigt en hyllningskväll till en av lindy hoppens riktigt stora ikoner,
Frankie Manning. Förutom att dj Fatima ämnar spela flera av Frankies absoluta favoriter under
kvällen så kommer cafét att kunna erbjuda härligt god ”soulfood” mat och sötsaker som Frankie
tyckte så mycket om. Kvällen pågår mellan 21.00 och 24.00 och föregås av en filmvisning 19.00 –
20.30 där Frankie Manning är huvudperson.
• På söndagskvällarna mellan 20.00 – 22.00 har vi förlagt ett antal fristående temakurser. Den 29/4
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koncentrerar vi oss på den populära jazzrutinen Shim Sham Shimmy, 6/5 är ämnet föra och följa i
lindy hop, 13/5 lär vi oss att lägga in autentisk jazz i pardansen, 20/5 lär vi oss the California routine
och 27/5 är temat Collegiate Shag. En mer utförlig beskrivning av respektive tema finns presenterat
på vår nätsida.
• Måndagsklubben, Chicagos mogenkväll med inriktning på bugg och foxtrot, fortsätter precis
som förut och ett fullständigt orkesterprogram finns presenterat på hemsidan.
• 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.
• Som bekant kan man här på Chicago dansa salsa på torsdagar och argentinsk tango på
fredagar. Mer information om dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på vår
nätsida och i broschyren.
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