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CHICAGO

swing dance studio

• Vårens andra kursomgång är i nära antågande och kursschemat är sig likt med undantag för
den sena tiden på tisdagar där nivån avancerad lindy är tillbaka. Den här gången har
intagningsmomentet tagits bort och därmed är det är viktigt att du noga läser igenom
nivåbeskrivningen innan du anmäler dig. Mer information om kurserna hittar du på vår
nätsida www.chicago75.se.
• Inför kursstarten kommer vi att ha ”Öppet hus” lördagen den 10 mars 13.00 – 15.45 där
tillfälle ges att gratis prova på de danser som det erbjuds kurser i här på Chicago.
• Onsdagarna fortsätter som vanligt med prova-på-kurs i Lindy hop 18.45 – 20.00 och
efterföljande swingdanskväll fram till 23.00. Musikspelandet står i huvudsak våra fantastiska
swingjockeys för, men den 28/3 gästas etablissemanget åter av husbandet Tommy Löbel
Swing Band. Gå in på Chicagos kalendarium via nätsidan för att se vilken swingjockey som
spelar vilken kväll.
• Lördagarna 10 och 17 mars ser ut som vanligt med swingmusik framförd av swingjockeys mellan
21.00 – 01.00. Dessa kvällar avslutas med en timmas slowdrag då ljuset dämpas och långsamma toner
kan höras från högtalarna. Övriga lördagar i mars har speciella teman vilket kommer presenteras lite
längre ner i nyhetsbrevet. Från och med 31/3 kommer lördagskvällarna i regel att avslutas vid midnatt
och därmed kortas en timma. Det har att göra med ett svalnat intresse för denna sista stund av kvällen.
Istället vill vi satsa på att göra varje lördagsdans speciell med en egen rubrik och tema i huvudsak
med swinginriktning.
• Rock ´n´ Roll Saturdays den 24/3 är kvällen för dig som tycker om rock ´n´ roll musik och
pianoboogie. Det blir en fartfylld och svettig kväll för alla dans- och musikentusiaster som håller 50talet nära. Portarna öppnas den här kvällen redan 20.00 och 20.30 erbjuds en kortkurs i Hollywood
Style lindy hop följt av livemusik framfört av bandet Joe & the Hornets fram till 01.00.
• Den 31 mars är det åter dags för föredrag/filmvisning i swinghistorisk anda med Lennart Westerlund
19.00 – 20.30. Detta följs sedan av en elevdans, en kväll då alla lindyentusiaster självklart är
välkomna men då musiktempot är lite långsammare och främst anpassat till de som inte har dansat så
länge. Båda dessa evenemang är gratis för dem som har ett för perioden giltigt kurskort.
• Som komplement till våra ordinarie kurser har vi ett antal fristående temakurser förlagda på
söndagskvällarna 20.00 – 22.00. Nu på söndag, 11/3, är temat ”Charleston i Lindy hop”, den 18/3
behandlas ämnet ”Dans på liten yta” och den 25/3 är det populära temat parakrobatik tillbaka. Den
senare förutsätter att du kommer med en partner. En mer utförlig beskrivning av respektive tema finns
presenterat på vår nätsida.
• Måndagsklubben, Chicagos mogenkväll med inriktningen bugg och foxtrot, fortsätter som
förut. Ett fullständigt orkesterprogram finns presenterat på hemsidan.
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• Om du vill träna lite extra på det som lärs ut på kurserna erbjuder Chicago ett så kallat öppet
träningstillfälle på lördagsförmiddagarna mellan 11.00 och 13.00. Det här är en möjlighet för
dig som har ett för perioden giltigt kurskort och vill träna lite extra. Kom gärna själv eller i
sällskap med en partner och nyttja lokalen för egen dansträning. Vi står för musiken och du
för dansandet.
• Snart är det dags för Påsklägret och anmälningarna strömmar in. Tyvärr har vi redan nu en
väntelista för följare, inte för att grupperna är fulla utan för att vi i dagsläget saknar förare. Vi
vill därför uppmana alla förare som är intresserade av att gå lägret att anmäla er så snart som
möjligt så att följarna som nu står på väntelistan har en chans att få komma med. Mer
information om lägret och hur man anmäler sig hittar du på vår nätsida www.chicago75.se.
• Under våren har Chicago huserat, i samarbete med Hanna och Mattias Lundmark, en grupp
swingkidz/swingteens (ungdomar 9-13 år) i lokalerna på torsdagseftermiddagarna. Kursen
lider nu mot sitt slut men en ny kursomgång är redan planerad och kommer starta direkt efter
påsk den 12/4. Mer information om kursen och anmälan kommer finnas på nätsidan inom
kort.
• Som bekant kan man här på Chicago dansa salsa på torsdagar och tango på fredagar. Mer
information om dessa externa aktörer och deras evenemang hittar du på vår nätsida och i
broschyren.
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