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CHICAGO

swing dance studio

• Terminens andra kursomgång har precis startat och fortsätter under
resten av veckan. Utbudet liknar i mångt och mycket vad som funnits
under den just avslutade vändan. Kursomgången innehåller sex
kurstillfällen (torsdagsklasserna dock enbart fem). För detaljer och
anmälan, vänligen se vår nätsida, broschyr eller kontakta vårt kontor.
Precis som förra vändan efterlyser vi fler duktiga förare till
avanceradklassen på tisdagar. Ta kontakt med vårt kontor om du är
intresserad.
• På onsdagarna är allt sig likt. Drop-in nybörjarkurs för lindy
hopintresserade 18.45 till 20.00 och därefter social swingdans fram till
23.00. Vi hittar några av stans mest eminenta swingjockeys vid
musikrodret och ibland, som den 26:e oktober, gästas etablissemanget av
husbandet Tommy Löbel Swing Band. I oktober månad kommer följande
swingjockeys att stå för musikvalet: 5/10 Andreas Olsson, 12/10 Floor
Filler Sacke, 19/10 Sweethearts of Rhythm (Madelin och Fatima).
• Lördagsdanserna rullar på med Old School Fredrik som plattvändare alla
lördagar i oktober bortsett från den 15/10 då Madelin står för musikvalet,
men läs mer om det i punkten nedan. Danskvällen börjar 21.00 för att
sedan pågå fram till 01.00. Kvällen avslutas som brukligt med musik i
stillsammare tongångar från midnatt. Den 22/10 kommer Hasse Ling and
His Syncopators of Swing att stå för dansmusiken och den 29/10 är det
åter dags för elevdans. Elevdansen är naturligtvis öppen för alla men
musiken som spelas den här kvällen kommer att framföras i ett mindre
skyndsamt tempo främst anpassat till dem som just påbörjat sin
danskarriär. Om du har ett giltigt kurskort ingår en elevdans i din
kursavgift.
• Den 15 oktober gästas lördagens socialdans av Balboa Noir. Danskvällen
som börjar kl. 21.00 kommer dock att föregås av ett eftermiddagsläger i
Balboa. Det kommer att finnas två nivåer att välja mellan; nybörjare och
medel och båda nivåerna kan förvänta sig två timmars intensiv
dansundervisning. Som lärare kommer vi att få se Madelin, Thomas, Gio
och Emelie. Kostnaden för att delta på kursen är 200 kr, 140 kr med
rabatt (inträde till socialdansen tillkommer). Mer information finns på vår
nätsida.
• Lördagen den 29/10 presenterar vi en historielektion/filmvisning kring
afroamerikansk dans mellan 19.00-20.30. Detta evenemang ingår för alla
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som äger ett klippkort giltigt för den här kursomgången och för övriga
intresserade tillkommer en blygsam entréavgift.
• I oktober erbjuds flera intressanta temaklasser och närmast på tur nu
på söndag står temat långsam lindy hop med Marie Ndiaye och Anders
Sihlberg, ett tema som kräver minst medelnivå. På kursen går vi igenom
olika tips om hur man kan hantera riktigt långsam swingmusik, vilka
figurer som passar in, vad man bör undvika och hur man som både förare
och följare kan förändra sitt sätt att dansa till musiken. 16/10 är temat
snurrar i alla dess former med lärarparet Mikaela Hellsten & Nicolas
Deniau. Du bör vara på medelnivå och uppåt för denna kurs. 24/10 är
temat Hollywood Style, en lindy hopvariant som ofta förknippas med lindy
hop eller jitterbug från södra Kalifornien under 40-talet. Denna temaklass
leds av Madelin Ahnlund Downey och Gio Olla och det är lämpligt att vara
på minst medelnivå för att delta.
• Den 30:e oktober är Rock ’n Roll Sundays tillbaka och temat för denna
afton är Chicago Rockabilly Bash så leta fram pomadan och stålkammen,
sätt rullar i håret, vik upp jeansen och ta på den bästa skjortan. Finfina
priser utlovas till den som är bäst klädd! I plattvändarbåset kommer vi att
få se dj Knifven och Jungle Jim. Kvällen kommer som vanligt att starta
med en prova-på-kurs i boogie woogie från 20.15 och följs sedan av
socialdans i äkta rockabillystil.
• Är du novis när det gäller swingmusik och i behov av att enkelt hitta
passande musik för träning och lyssnande så finns det numera en lösning
på Chicagos hemsida. Vi har satt ihop en lista med låtar i olika tempon
och det enda som behövs är att du har tillgång till Spotify och klickar dig
in via vår musiklänk som du hittar under rubriken länkar på vår nätsida.
• Ett nytt inslag i höst är möjligheten till egenträning på lördagarna
11.00-12.45. under våra öppna träningstillfällen. Detta erbjudande gäller
alla som har ett giltigt kurskort på Chicago. Vårt eget engagemang i
sammanhanget sträcker sig till att se till att lokalen är öppen och
tillgänglig och i övrigt bygger allt på var och ens egna initiativ.
• Måndagsklubben fortsätter att husera på måndagskvällarna med
levande musik från 20.15-23.00. Musikstilen är visserligen swing men
denna kväll är främst vigd för foxtrot och bugg.
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