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CHICAGO

swing dance studio

• Höstens första kursomgång är till ända och en ny kursomgång drar i gång redan nu på söndag.
Kursprogrammet ser i det stora hela precis likadant ut som föregående kursomgång. För mer
detaljer om kursutbudet, anmälan och priser vänligen besök vår nätsida
(http://www.chicago75.se/?s=2), eller hämta ett exemplar av vår broschyr.
• På sedvanligt vis föregås kursstarten av Öppet hus (29/9) och möjlighet att helt gratis prova på
de danser som finns i kursprogrammet – detaljer kring
Öppet hus finns på hemsidan och i vår broschyr
(http://www.chicago75.se/?s=3).
• För första gången presenterar vi Chicago Jump Session
– ett miniläger i november med lindy hop lektioner och
swingdanskvällar på agendan. Datumen att planera in är
fredagen den 23 och lördagen 24 november. Som
instruktörer får vi träffa Mo Sakan från England och Remy
Kouakou från Frankrike samt Ewa Burak och Lennart
Westerlund. Platserna är begränsade och det är först till
kvarn som gäller. Mer information finns på hemsidan
(http://www.chicago75.se/?s=0#cjs).
• Socialdanskvällarna på onsdagar fortsätter som vanligt
under hösten med inledande prova-på kurs för nybörjare i
lindy hop 18.45 – 20.00 följt av dansvänlig jazzmusik från
DJ-båset fram till 23.00. En onsdag i månaden, vanligtvis
den sista, gästas etablissemanget av Tommy Löbel Swing
Band. På Chicagos kalendarium (http://www.chicago75.se/?s=5) via nätsidan kan du se vilken
swingjockey som ansvarar för musikvalet respektive onsdagsdans.
• Under hösten fortsätter Chicago att prägla lördagskvällarna med spännande teman och
inriktningar. Redan nu på lördag är det dags för premiären av Radio Rhythm Revue med erfarna
DJ-duon Lady Fatima och Miss Madelin i DJ-båset. Utöver detta ser lördagarna i oktober ut som
följer: 6/10 Live på Chicago (Hasse Ling & His Syncopators of Swing), 13/10 Rock ´N´ Roll
Saturdays, 20/10 Balboa Noir och slutligen 27/10 Radio Rhythm Revue igen. Vanligtvis börjar
lördagsdanserna 21.00 och pågår fram till midnatt men ibland och beroende på tema kan andra
tider gälla. Mer information om respektive lördagstema finns att läsa på vår hemsida
(http://www.chicago75.se/?s=1#lord).
• Öppet träningstillfälle - varje lördag mellan 11.00 och 13.00 finns det möjlighet för dig som har
ett för kursomgången gällande klippkort, och som vill lägga ner lite mer tid på din dansträning
utöver danskurser och socialdans, att komma hit och träna på egen hand eller med en partner. Vi
står för musiken och du för dansandet.
• Varje söndag erbjuder Chicago olika temaklasser mellan 20.00 och 22.00. Det kan vara allt från
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teknik i snabb lindy och swingoutvariationer till rena jazzklasser. För det mesta behövs ingen
partner utan det är bara att dyka upp. Men några teman som exempelvis parakrobatik kräver
dock egen partner. Närmast nu på söndag 30/9 är temat Styling för förare och följare följt av
Snabb lindy hop 7/10, Parakrobatik 14/10, Big Apple 21/10 och sist ut i oktober Styling för
förare och följare i Lindy hop. Hela programmet för höstens temaklasser finns upplagt på
hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=2,11,14#tema).
• Måndagsklubben med danserna bugg och foxtrott i fokus rullar på och hela orkesterschemat
finns på hemsidan (http://www.chicago75.se/?s=1#mk).
• Swingkids är en danskurs som riktar sig till de lite yngre deltagarna (9 -13 år). Första
kursomgången är i full gång och nästa kursstart planeras till torsdagen den 25 oktober 16.10 –
17.30. Kursen kommer pågå i åtta veckor och de populära danslärarna Mattias och Hanna
Lundmark kommer lära ut olika danser och stilar med anknytning till swingeran. Det kommer
vara en blandning av både pardans och individuell dans. Vi behöver dock hjälp med att sprida
information om Swingkids så att kursen kan genomföras.
• Vanligtvis brukar detta nyhetsbrev inte innehålla information utanför ramarna av vår egen
verksamhet men vi gör ett litet undantag den här gången. Många av er känner säkert till Calle
Johansson, en välkänd och mycket omtyckt figur i danskretsar. I oktober arrangerar han ett
dansläger kombinerat med en dansshow i sin hemstad Gäddede. Besök eventets hemsida
(http://gaeddede.com/) för att få mer information vad Calle har planerat för alla som har vägarna
förbi.
• Salsan, i SalsaAkademiens regi, fortsätter som vanligt varje torsdag fram till 13 december och
på fredagarna fortsätter Barraquerida sina argentinska tangokvällar fram till 14 december, med
uppehåll 23/11 (Chicago Jump Session). Mer information om dessa externa aktörer och deras
evenemang hittar du på vår nätsida (http://www.chicago75.se/?s=1#salsa) och i broschyren.
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