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CHICAGO

swing dance studio

• Terminens sista kursomgång ligger i startgroparna och börjar från och med den 14:e
till 18:e november. Omgången är utbudsmässigt identisk med den vända som är
under avslut: sex tillfällen, 700:- (eller 500 för rabatterade) och avslut veckan före
julafton. Detaljer finns på vår nätsida och i vår tryckta broschyr.
• Kursstarterna brukar ju som bekant föregås av öppna hus och så blir det även inför
denna omgång. Torsdagen den 11:e november mellan 17.00 och 19.30 samt lördagen
den 13:e november mellan 13.00 och 16.15 kan man styra kosan till Chicago för att
gratis prova på ett och annat danssteg. Exakt program finns förstås på det
allomfattande nätet och i vår broschyr.
• Lördagen 13/11 spelar Hasse Ling & His Syncopators of Swing!. Lördagskvällarna
fortsätter i höst att erbjuda en blandning av orkestrar och swingjockeys.
Grundprincipen blir att vi erbjuder orkester andra lördagen varje månad, och i övrigt
swingjockey, och att det är så kallad elevdans den sista lördagen i varje månad vilket
närmast infaller den 30/10 och 27/11. Elevdans innebär allmän social dans där alla
med kurskort för gällande omgång går in gratis medan andra får betala ordinarie
entréavgift.
• Den legendariska filmen Stormy weather med flera kända dansnummer och storheter
som bland andra Lena Horn, Bill ”Mr Bojangles” Robinson och Nicholas Brothers
kommer visas på Chicago kl. 19.00 den 6/11. Återigen gäller att alla med kurskort för
gällande omgång går in gratis medan andra får betala en liten entréavgift.
• Söndagstemana fortsätter som vanligt varje söndag (med undantag för instickare
som Balboa Noir 14/11 och Domino Club 28/11) mellan 20.00 och 22.00. Närmast i
tur står 7/11 med populära temat parakrobatik. Rikard Ekstrand kommer leda kursen
och du behöver en partner för att kunna delta eftersom ingen partnerrotation kommer
att ske. Den 21/11, lagom inför Domino Club som infaller veckan därpå, blir det
boogie woogie med Marcus Rosendahl & Frida Borg.
• Boka redan nu in lördagen den 4 december. Då kommer Showgruppen the Harlem
Hot Shots att presentera showen Swingin´in Black and White på Chicago, en
spektakulär dansshow. Biljetter kan bokas via vår nätsida.
• Samma kväll, 4/12, händer det som vi har väntat på hela hösten: ”Stockholm Open”
är tillbaka! Swingdanstävlingen där stockholmsdansarna och andra dansfantaster kan
mäta sina danskunskaper med varandra och göra upp om de åtråvärda priserna. Som
vanligt blir det en Lindy Hop Jack’n Jill division, Solo Charleston/Autentisk Jazz
division om intresset finns kommer vi även att köra en Swing division med fast
partner. Mer information om tävlingen kommer i nästa nyhetsbrev.
• Förra månaden hade vi premiär för Balboa Noir och nu, 14 november, är det dags
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igen. Kvällen är ett försök att etablera en socialdanskväll för Stockholms
balboadansare. Andra dansformer är givetvis också välkomna men musik, tempo och
arrangemang kommer att vara balboan till lags. Kvällen startar 20.00 och pågår fram
till 23.00.
• På onsdagarna är allt sig likt. Prova-på kurs för dropinnande lindy hop-intresserade
vid 18.45 till 20.00 och därefter social swingdans fram till 23.00. Vanligtvis diskjockey
men den 24 november, gästar Tommy Löbel Swing Band.
• Måndagsklubben fortsätter som vanligt med mogendans mellan 20.00 och 23.00 på
måndagskvällarna. Orkesterprogrammet är gediget och ser ut som följande: 1/11
Only on a Monday med Jim Leopardo, Fredrik Hellberg, Hasse Larsson, Deri Rowland
& Poncho Michaelow, 8/11 Jennie Löbel & Swing Kings, 15/11 Only on a Monday med
Jim Leopardo, Fredrik Hellberg, Hasse Larsson, Deri Rowland & Poncho Michaelow,
22/11 Ulla Olsson & Herrorkestern, 29/11 Tommy Löbel Swing Band, 6/12 Ulla
Olsson & Herrorkestern, 13/12 Smokinglirarna, 20/12 Smokinglirarna.
• Eftersom detta nyhetsbrev kommer ut innan oktober månad är slut vill vi även slå ett
slag för Domino Club nu på söndag. Hög stämning och ett härligt ös utlovas. Chicago
kommer bland annat att få finbesök av ingen mindre än Janne Svensson, sångare i
Wildfire Wille & the Ramblers. Kvällen kommer som vanligt att starta med en prova på
kurs i boogie woogie 20.15 och följs av socialdans i äkta boogie woogiestil. Och inte
nog med det, den 28 november är Domino Club tillbaka för att bränna av årets sista
boogie-woogieparty på Chicago.
• Chicago har nyligen startat en Facebookgrupp. I gruppen kommer vi att publicera
nyheter och sådant som kanske inte ligger på hemsidan. Senast inlagt är en länk till
en musiklista med låt- och artisttips på Spotify hopknåpad av självaste Sakarias
Larsson.
Chicago på Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=158258260867812&ref=mf
Sackes låttips på Spotify:
http://open.spotify.com/user/sakarias.larsson/playlist/4GjTrc7DOyxFRG6K8oAyu5
• Vi vill igen passa på att påminna om att vi helst ser att alla lämnar in väskor och
jackor i garderoben innan klassen främst av brandsäkerhetsskäl men också för att det
ser betydligt trevligare ut i lokalen.
• På fredagar tar danskompaniet Barra Querida över Chicago och erbjuder både vanlig
kurs 18.00-19.30 och drop-in varje fredag 19.30-21.00 med olika teman och olika
lärare varje gång! I direkt anslutning till deras kurser är det sedan öppen dans mellan
21.00 och 01.00. För detaljer och upplysningar går det bra att direkt kontakta
arrangörerna från Barra Querida under e-postadress info@barraquerida.se; alternativt
går det förstås bra att istället titta in direkt på deras hemsida, www.barraquerida.se.
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