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CHICAGO

swing dance studio

• Vårens första kursomgång är snart till ända och en ny kursomgång startar i mitten
av mars. Inför kursstarten kommer Chicago på sedvanligt vis att ha öppet hus vid två
tillfällen; torsdagen den 10:e mars kl. 17.00 – 20.00 samt lördagen den 12:e mars kl.
13.00 – 16.00.
• Chicago Swing Saturdays erbjuder dans mellan 21.00 och 01.00 lördagar. De första
tre timmarna av kvällen domineras av svängig jazzmusik. Under den sista timmen
dämpas belysningen och musiken präglas av långsammare toner som uppmuntrar till
blues och slow drag-dans. Andra lördagen i månaden, vilket denna gång infaller den
12/3, har vi en levande orkester till förfogande. Och denna gång är det Jesses
Swingers.
• Den 5 mars, 19.00 - 02.00, presenterar Isabella och Frida stolt, i samarbete med
Chicago, premiären för The Bluebird´s Club! Gör er redo för en helkväll genomsyrad av
det glada 20-talets anda, fylld av god mat, dryck, musik och smäckra damer och
herrar. Detta är festen ni absolut inte vill missa, så ta med er alla era vänner, vare sig
de kan dansa eller inte, och njut av vad vi omsorgsfullt har kokat ihop speciellt för er!
• Sista lördagen i varje månad är det som bekant elevdans på Chicago. Detta innebär
lite lägre tempon i allmänhet och går man kurser på Chicago kommer man in gratis
med sitt kurskort. Alla andra är självklart också mycket välkomna. Elevdansen infaller
denna gång den 26/3.
• Lördagen den 12 mars (19.00 – 20.00) får vi celebert besök av singer-song-writern
Carsie Blanton. Carsie är en lindy dansare från USA vars artistkarriär nu börjar ta fart.
I mars är hon på ett kort besök i Sverige för att göra en konsert på Nalen i Stockholm.
Samtidigt vill hon erbjuda oss swingentusiaster en exklusiv spelning här på Chicago.
Sök gärna efter Carsie Blanton på Spotify eller klicka på denna youtubelänk:
http://www.youtube.com/watch?v=nCfljyWJ8Qc för att höra henne sjunga. Bokning av
biljetter sker via vår hemsida www.chicago75.se.
• Onsdagsdanserna rullar på som vanligt med en prova-på-kurs mellan 18.45 och
20.00 med efterföljande dans med renommerade plattvändare. Sista onsdagen varje
månad har vi också nöjet att åtnjuta levande musik som i detta fall inträffar detta den
30:e mars då vi åter välkomnar Tommy Löbel Swing Band till etablissemanget.
• Boka in lördagen den 16 april då gruppen 300% är tillbaka för att bjuda oss på
underhållning gånger tre. Föreställningen som innehåller sång, magi och stand-up
börjar 19.00 med mingel och mat redan från 18.00. Biljetter kan bokas via hemsidan.
• Måndagsklubben fortsätter som vanligt varje måndag mellan 20.15 och 23.00. Vid
varje tillfälle står en levande orkester för den musikaliska underhållningen. Musikstilen
går i swingens tecken men de danser som utförs denna kväll är främst foxtrott och
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bugg och kvällen riktar sig till en mogen publik.
• Thédanserna fortsätter husera på fredagar mellan 13.00 och 15.00. På dessa
tillställningar spelar meriterade swingdiscjockeys dansbar swing- och jazzmusik för
mogendans. Grace och cafépersonalen finns som vanligt redo bakom
serveringsdisken.
• Chicago har de senaste åren framgångsrikt arrangerat ett dansläger under påsken
med internationella instruktörer och välbesökta kvälls- och thédanser. Evenemanget
startar under långfredagen den 22:a april och avslutas med en thédans måndagen den
25:e. Som lärare har vi engagerat Peter Loggins från USA samt Giedre Paplaityte och
Mindougas Bikauskas från Litauen. Det finns två nivåer att välja på: nybörjarmedel och
medel-medelavancerad. Notera att antalet platser för att ta klasser är begränsat till 25
par per grupp. Ett gediget utbud av orkestrar presenteras i årets upplaga; Stockholm
Swing All Stars, Gentlemen & Gangsters, Hasse Ling & His Syncopators of Swing och
Handsome Freds. Anmälan till lägret (klasserna och kvällarna) görs via hemsidan, per
telefon eller e-post. Biljetter till kvällarna kommer även att säljas i dörren.
• Balboa Noir är tillbaka den 13 mars. Detta är en kväll anpassad till framförallt
Stockholms balboaentusiaster men alla swingintresserade är naturligtvis välkomna.
Kvällen drar i gång 20.00 och avslutas 23.00.
• Rock ’n’ Roll Sundays i samarbete med Marcus ”Knifven” Rosendahl fortsätter att
locka till fartfylld dans även denna månad och datumet är satt till den 20/3. Kvällen
inleds kl. 20.00 med en kort prova-på kurs i swingdansen Boogie Woogie. Efter kursen
rullar aftonen på med het Rock ’n’ Roll, Rockabillymusik, Rhythm ’n’ Blues och
pianoboogie framfört av eminenta dj:s fram till 23.00.
• Grace och Yassu har drivit vårt café i snart ett år nu och vi är väldigt glada över att
ha dem här. För oss är det en oerhört viktig service till alla som vistas på Chicago att
vi har ett fungerande café som så gott det går tillgodoser allas behov. Men för att
kunna driva ett café behövs en stadig försäljning och just det skulle vi vilja förbättra
för att kunna ha cafét kvar. Cafét har som bekant vissa begränsningar när det gäller
såväl utrymme som tillagningsmöjligheter men vi är ändå nyfikna på om någon kanske
har synpunkter på vad som finns till försäljning och om det finns önskemål på sådant
som inte finns bland utbudet idag. Skriv gärna till oss på info@chicago75.se.
Öppettider för cafét:
Söndag
14.00 –
Måndag
17.00 –
Tisdag
17.00 –
Onsdag
17.00 –
Torsdag
17.00 –
Fredag
13.00 –
Lördag
21.00 –

22.00 (Öppet till 23.00 vid särskilda evenemang)
23.00
20.30
23.00
23.00
15.00 samt 20.30 – 01.00
01.00 (Öppet tidigare vid särskilda evenemang)

• Söndagstemana i mars kommer att inledas med det alltid lika populära
akrobatiktemat. Mattias Lundmark fortsätter då att guida oss i grunderna i
parakrobatik. Ingen förkunskap krävs men du behöver komma tillsammans med en
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partner då ingen partnerrotation förekommer. I mars kommer vi att hinna med
ytterligare en temaklass som infaller den 27/3.
• Lördagen den 5:e mars mellan 13.00 och 16.00 gästas etablissemanget av 10dansexperten Leif Midborn och hans ”Dans-Café”. Danser som foxtrot, bugg och
rock´n roll är på tapeten, men även musik lämplig för andra danser kommer spelas på
begäran. En lektion i quickstep och rumba ingår i entrépriset som är endast 60
kronor.
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