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CHICAGO

swing dance studio

• Terminens andra kursomgång startar nu under veckan som kommer och utbudet
liknar i mångt och mycket vad som funnits under den just avslutade vändan.
Söndagen den 3:e oktober är första dagen och efter det rullar allt igång fram till
torsdagen den 7:e. Kursomgången innehåller sex kurstillfällen (torsdagsklasserna
dock enbart fem). För detaljer och anmälan, vänligen se vår nätsida, broschyr eller
kontakta vårt kontor.
• Öppet hus blir det på Chicago torsdagen den 30:e september (17.00-19.30) och
lördagen den 2:a oktober (13.00-15.30). Detaljer finns på hemsidan och som vanligt
blir det en massa gratis prova-på-klasser.
• Lördagen den 9:e oktober besöks etablissemanget av bandet Rhythm Junkies från
Litauen. Ni som haft nöjet att lyssna och dansa till dem i bland annat Herräng vet att
det här kommer att bli en kväll med drag på dansgolvet. Dessutom har det lokala
bandet Handsome Fred & His Tall Kings of Tempo utmanat Rhythm Junkies i ett band
battle. För att göra det bästa och längsta av detta speciella tillfälle kommer Chicago
att öppna portarna redan 20.00 för att sedan stänga som vanligt 01.00.
• Söndagstemana fortsätter som vanligt varje söndag (med undantag för instickare
som Balboa Noir och Domino Club) mellan 20.00 och 22.00. Närmast i tur står 3/10
med avancerad lindy, ett tema som kräver minst medelavanceradnivå med Sakarias
Larsson och Frida Segerdahl följt av 17/10 då temat i skrivande stund är okänt.
24/10 är det åter dags för ett av de populäraste temana, pararakrobatikkurs som leds
av Rikard Ekstrand. För att kunna delta måste man komma med en fast partner (ingen
partnerrotation sker i klasserna) men i övrigt krävs inget mer än intresse.
• Balboa Noir med premiär 10 oktober 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. Om vi lyckas blir Balboa
Noir en del av den övriga sociala swingdanstablån och kommer därmed att infinna sig
den andra söndagen i varje månad. 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 ibland, som den 20:e oktober, gästar Tommy Löbel Swing Band.
• Om du stöddansar på Chicago vill vi inleda med att tacka för att du hjälper till med
att fylla ut i klasserna. Din insats är viktig för oss och till stor hjälp. Vi ber dig dock att
visa upp ditt kort i kassan när du kommer och meddela att du tänkt stöddansa. Samt
om klassen skulle vara full, vänligen lämna företräde till klassens ordinarie elever. Och
till sist, kom ihåg att som stöddansare hålla dig till det som lärs ut i kursen.
• Vi ser helst 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.
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• Chicagos café med Grace i spetsen är en uppskattad del av vår verksamhet och det
är en självklarhet för oss att stödja cafétverksamheten. Caféet håller öppet varje
vardagskväll från 17.00 (bortsett från tisdagar då det är stängt) på lördagar är det
öppet från 21.00 och på söndagar från 14.00. Både hemlagad mat i olika tappning
och hembakat serveras då och för att caféet ska ha en chans att överleva måste vi
allra ödmjukast be dig att inte äta egen medhavd mat när caféet har öppet.
• Den 31:a oktober är Domino Club återigen på Chicago för att liva upp stämningen.
Chicago kommer bland annat att få finbesök av ingen mindre än Janne Svensson,
sångare i Wildfire Wille & the Ramblers, som kommer gästspela i DJ:båset. Kvällen
kommer som vanligt att starta med en prova på kurs i boogie woogie 20.15 och följs
av socialdans i äkta boogie woogiestil.
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