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CHICAGO

swing dance studio

• Det drar ihop sig för höstens sista kursomgång med start från och med den 13:e till den 17:e
november. Fram till veckan före jul kommer vi att hinna med sex kurstillfällen och kursavgiften är
700:- (eller 500:- för rabatterade). I stort är det inga förändringar från föregående kursomgång. Men
då medelkurserna visat sig vara synnerligen populära erbjuder vi en extra medelkurs som den här sista
omgången kommer ersätta nybörjarkursen som vanligtvis ligger den tidiga tiden på måndagar. Mer
detaljer om kursutbudet finns på vår nätsida och i vår tryckta broschyr.
• Kursstarterna föregås i regel av öppet hus och så är det även denna gång. Dessa infaller nu på
torsdag, 10:e november mellan 17.00 och 19.30, samt på lördag, 12:e november mellan 13.00 och
16.15. Som vanligt kan du då styra kosan till Chicago för att gratis prova på ett och annat danssteg.
Exakt program finns på nätet och i vår broschyr.
• Nu på lördag, 12 november, intar Ruby Luscious med gästartister Chicago för att framföra en tidlös
föreställning med sång, dans och klassisk burlesque striptease. Det finns fortfarande ett fåtal
sittplatsbiljetter kvar att boka till föreställningen. Biljetter för såväl sittplats som ståplats kommer att
säljas direkt i dörren i mån av plats. Från 18.00 går det bra att mingla i Chicagos café och 19.00 börjar
själva showen.
• Onsdagarna rullar på och inleds som vanligt med en prova-på kurs för lindy hop-intresserade 18.45
till 20.00. Därefter fortsätter kvällen med social swingdans fram till 23.00. Några av Stockholms bästa
swingjockeys står vanligtvis för plattvändandet men den 30 november gästas etablissemanget av
Tommy Löbel Swing Band.
• Lördagskvällarna fortsätter att erbjuda en blandning av orkestrar och swingjockeys. Lördagen den
19 november spelar Hasse Ling & His Syncopators of Swing. Och den 26 november kommer
populära Bluebird´s Club tillbaka. Räkna med en danskväll som både musikaliskt och estetiskt tar dig
med på en tidsresa till det uppklädda och dekadenta 20-talet. Denna speciella lördagskväll, som börjar
redan 20.30, erbjuder diverse tidsrelaterad underhållning, socialdans samt en gratis prova-på-klass i
charleston.
• Två söndagsteman återstår i november och närmast i tur, den 13 november, är det parakrobatik med
Jenny Deurell och Rikard Ekstrand som då kommer gå igenom grunder för välkända akrobatikinslag
inom lindy hoppen. Du behöver en partner för att kunna delta eftersom det inte kommer ske någon
partnerrotation det här tematillfället. Den 27 november är temat boogie woogie och lärarna är Markus
Rosendal och Frida Borg.
• Går du i julklappstankar? Varför inte ge någon du känner en danskurs eller en privatlektion i
julklapp! Chicago har stiliga presentkort som kan inhandlas för valfri summa. Presentkortet, som
gäller i ett år, kan inhandlas i entrén under våra ordinarie öppettider. Dagtid går det bra att kontakta
Marie på kontoret via epost eller per telefon.
• Höstens tredje, och säsongen sista, Rock ’n’ Roll Sundays infaller den 20 november. Den
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uppmärksamme vet att varje Rock ’n’ Roll Sundays har ett eget tema och denna gång är det ”Zoot
Suit Sunday”. Fina priser utlovas till den person som bäst lyckats klä upp sig för kvällens tema. ”Dj
Knifen” som står för plattvändandet utlovar fartig Rock ’n’ Roll, Piano Boogie, Rhythm’n Blues och
ett riktigt härligt ös.
• Måndagsklubben fortsätter som vanligt med mogendans mellan 20.15 och 23.00 på
måndagskvällarna. Orkesterprogrammet för november ser ut som följande: 14/11 Only on a Monday,
21/11 Smokinglirarna och 28/11 Only on a Monday.
• Vi fortsätter att ge tillfälle för egen träning på lördagsförmiddagarna mellan 11.00 och 12.45. Du
som innehar ett för perioden giltigt kurskort är välkommen att själv eller tillsammans med någon
komma hit och nyttja lokalen för egen dansträning. Vi står för musiken och du för resten.
• Som bekant kan man på Chicago dansa salsa på torsdagar och tango på fredagar och numera erbjuds
även under vissa lördagar standard och latindanser. Mer information om dessa externa aktörer och
deras evenemang hittar du på vår nätsida och i broschyren.
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