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CHICAGO

swing dance studio

• Höstterminen är i full gång och vi vill passa på att hälsa alla hjärtligt
välkomna tillbaka. Vi hoppas kunna erbjuda en spännande danshöst på
Chicago med mycket socialdans, kurser och evenemang av olika slag.
• Chicagos socialdanskvällar på onsdagar rullar på som vanligt och som
brukligt inleds kvällen med en prova-på kurs för nybörjare i lindy hop
18.45-20.00 och därefter blir det socialdans fram till 23.00. Eminenta
swingjockeys vänder plattor och sista onsdagen i månaden, närmare
bestämt den 28/9, gästas vi av Tommy Löbel Swing Band.
• Lördagsdanserna har kommit igång igen efter sommaruppehållet. Precis
som tidigare börjar danskvällen 21.00 och pågår fram till i första hand
midnatt. Därefter dämpas belysningen och musiken blir långsammare
under sista timmen med inriktning "Slow drag". Sista lördagen i varje
månad är det så kallad elevdans på Chicago. Då spelas musik med ett
lugnare och behagligare tempo för att särskilt uppmuntra våra nya
dansare till att våga inta dansgolvet. Elevdansen den här månaden infaller
den 24/9. Före elevdansen från 19.00 kommer Lennart Westerlund att
visa filmklipp och berätta anekdoter med danshistoriska förtecken. Den
uppmärksamme har naturligtvis redan noterat att såväl en elevdans som
filmvisning/historielektion ingår för alla som har ett klippkort för den här
kursomgången här på Chicago.
• Missa inte Balboa Noir den 4 september! Kvällen inleds med en
nybörjarkurs i Balboa 20.00 – 21.00 och därefter tar socialdansen vid. Har
du aldrig provat balboa förut är detta ett utmärkt tillfälle att snabbt få lite
kläm på grunderna. Musiken kommer främst att anpassas till
balboadansarnas tycke och smak men det utesluter inte att
lindyentusiaster också är välkomna. Kurs och danskväll kostar
tillsammans endast 140:- (100:- för rabatterade). Endast danskväll 100:(60:-), och endast kurs 100:- (60:-).
• Måndagsklubben, som riktar sig till den lite mognare publiken, har
nypremiär den 5 september 20.15 – 23.00. På Måndagsklubben är det
alltid levande orkester och på självaste premiären gästas etablissemanget
av Smokinglirarna. På dessa måndagstillställningar dansas företrädelsevis
foxtrot och bugg.
• Rock´n Roll Sundays i samarbete med Marcus Rosendahl var ett mycket
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populärt inslag i repertoaren förra terminen och självklart är Rock ’n Roll
Sundays tillbaka. Nytt för i höst är att varje enskilt tillfälle har ett eget
tema. Först ut, 11/9, är “Chicago Surf & Roll“ i Duke Paoa Kahinu Mokoe
Hulikohola Kahanamokus ära. Ta på bästa Hawaiiskjortan, solglasögon,
blomsterhalsband, surfarstassen och bastkjolen eller kom precis som du
är. Fina priser utlovas till bäst utklädda. Kurs och danskväll kostar
tillsammans endast 140:- (100:- för rabatterade). Endast danskväll 100:(60:-), och endast kurs 100:- (60:-).
• Temaklasser i september: 18/ 9 Autentisk jazz i din Lindy hop med Frida
Borg och Marcus Rosendahl. Lär dig använda jazz både individuellt och
tillsammans med din partner i dansfigurer. (medelnivå och uppåt). 25/9
är nästa tematillfälle och mer information om det kommer inom kort att
finnas på hemsidan.
• Avanceradklassen sent på tisdagarna har visat sig bli en stor succé och
intresset för kursen är stort. Vi behöver dock några fler avancerad förare
för att kunna ta in de duktiga följare som väntar på en plats. Hör gärna av
dig till kontoret info@chicago75.se om du är intresserad.
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