Sannex spelade upp till dans i Parken!

I detta nummer bland annat:
Årsmöte 28/2!
Argentinsk Tango!
Vårens kursprogram!
Folkets Parks dansprogram för våren!

Kallelse till Årsmöte 28/2 2006
Medlemmarna i Dansklubben Swing kallas härmed till årsmöte enligt följande:
Datum:

28 februari 2006 klockan 19.00.

Plats:

Swinghallen.

Motioner till årsmötet skall lämnas senast den 1 februari i Swings postlåda.

Angående medlemskorten!
Tänk på att medlemskortet är en värdehandling. Det medlemsnummer du har fått dig
tilldelat är ditt personliga så länge du är med i föreningen. Medlemskapet förnyas
varje kalenderår genom att aktuell medlemsavgift inbetalas på föreningens bankgiro.
Skulle ditt medlemskort av någon anledning försvinna så måste vi ta ut en extra
avgift för tillverkning av ett nytt. Ta som vana att alltid ha kortet med dig till kurser,
träningar eller andra evenemang. Vid kontroll kommer vi att använda en kortläsare
för att minimera köbildning.

Har du något att fråga styrelsen om?
Kontakta i så fall någon i styrelsen – se namn och telefon till styrelsens ledamöter
längst bak i Swing News. Välkommen att höra av dig!
För att ytterligare stärka föreningen så är vi som alla föreningar alltid intresserade av
dem som vill arbeta ideellt med stort som smått.

Ordförande har ordet!

Hej på er alla swingare!
Ja, så var det då dags för en ny spännande och dansant termin. Det blir dessutom ett
väldigt spännande år då föreningen bildades 1 augusti 1986 och alltså har 20 års
verksamhet att fira. Hur vi ska göra det får vi återkomma till under året.
Vad gäller dansverksamheten är annars det mesta sig likt. Det nya blir att vi åter tar upp
Argentinsk Tango på programmet igen. Denna gång i form av helgkurser. Det här med
helgkurser kommer det att bli mer utav. Det kommer att bli en Lindy Hop-helg igen till
många förtjusning. Flera har uttryckt sin glädje av att ha fått testa på denna för många nya
dans. Dessutom kanske ni har sett programmet Let’s dance som har dragit igång i TV4.
Om det finns intresse så kör vi kanske någon helgkurs även i dessa danser. Ni har kanske
redan läst er till att Helena som dansar med Paulo Roberto började sin danskarriär här i
föreningen.
Det som kanske också kan bli spännande, om man så vill, men mest känns tråkigt är att vi
förmodligen kommer att flytta från Swinghallen till hösten. Fastighetsägaren har sagt upp
kontraktet och ska bygga bostäder där vi har vår dansverksamhet. Senaste månaderna har
vi därför tillsammans med kommunen diskuterat olika lösningar på ny lokal. Vi har i
dagsläget inte bestämt oss var vi ska vara. Så fort vi har det kommer vi att informera alla
medlemmar om detta. Har du som medlem kontakter på något sätt inom fastighetssidan så
får du gärna höra av dig till mig.
Nu ska vi dock under den närmaste terminen lägga alla våra krafter på en ny härlig
danstermin tillsammans, där vi alla kommer att göra vårt yttersta för att tillfredställa alla
dansbehov på bästa sätt.
Till sist ett supertack till alla härliga medlemmar. Utan er inställning och smittande humör
hade vi ledare inte orkat med detta. Det är för er skull vi gör det. TACK!
Slutligen tänk på att… dans skall vara till glädje för alla och det som man lär sig med
glädje glömmer man inte!
Let’s dance.
Kenneth Welin Ordförande

Argentinsk Tango- kurser och dans tre lördagar i vår!
Plats för kurserna: Swinghallen Fredsgatan 17D, Växjö (för karta se
www.swing.se)
När: Lördag 11/2, 11/3 och 8/4.
Plats för danserna: Allbotorget 6 i Alvesta, Café No6, Jazz och Blues föreningens
lokal.
Tid för kurserna:
10:30 -13:00 För dig som dansat tango i minst ett år och vill lära dig mer tango och
milonga.
14:30-17:00 För dig som är nybörjare eller inte har dansat på länge och vill komma igång
igen.
Pris 200 kr per kurs för icke medlemmar i Swing och 180 kr för medlemmar.
Tid för dansen i Alvesta:
19:00-20:00 ”prova på tango” för alla
20:00-24:00 dans till tangomusik
Pris för dansen: ca 30 kr (Betalas i entrén)
Lättare tilltugg, kaffe, vin och öl finns till försäljning under dansen.

Dansintruktörer: Bert-Ola Bruce och Lisa von Boisman.

Foto: Bengt Jönsson

Lisa & Bert-Ola har lång erfarenhet av att undervisa i Argentinsk tango och är kända
för sin pedagogik och sin förmåga att sprida dansglädje. Deras specialiteter är bl.a.
musiktolkning, tidig tango/milonga och kommunikation. Sedan sommaren 2004 bor
de i Linköping och jobbar både lokalt och över hela landet med kurser, uppvisningar
m.m.
Webbplats: goto.glocalnet.net/bertolabruce
E-post: bert-ola.bruce@glocalnet.net
Telefon: 0702-901288
Anmälan
Du kan gå en kurs, två eller alla. Anmäl dig till en eller flera på en gång. Först till
kvarn!
Du kan anmäla dig själv, men till kurserna måste det vara jämna par så försök att
anmäla dig med en partner.
Föranmälan görs till Walter Romero eller Lotta Orstadius på telefon:
0470-50 32 54 / 0762-350693 / 0702-053280
Eller via mail: romero59@hotmail.com eller Lotta.Orstadius@svt.se
Bindande anmälan sker via inbetalning till Dansklubben Swings bankgiro 5744-1586
senast 10 dagar före respektive kurs (alltså 1/2, 1/3 och 30/3).
Dansen i Alvesta betalas i entrén och där behövs ingen föranmälan.
Glöm inte att skriva vem du är, telefonnummer och vilken kurs i meddelandet till
bankgirot.
Välkomna!!

KURSVERKSAMHETEN VÅREN 2006
VUXNA
SWINGHALLEN VÄXJÖ
MÅNDAGAR (Start 23/1)
18.20-19.20 BUGG Steg 1 Nybörjare
19.30-20.30 BUGG Steg 2 Fortsättning
20.40-21.40 BUGG Steg 3 Fortsättning

Kursledare
- Silla
Dan - Silla
Kenneth - Jenny - Sussie

ONSDAGAR (Start 25/1)
18.20-19.20 BUGG Steg 1 Nybörjare
19.30-20.30 FOXTROT Nybörjare
20.40-21.40 FOXTROT Fortsättning

Tomas - Maria
Bengt - Camilla
Bengt - Camilla

SÖNDAGAR (Start 29/1)
17.00-18.00 Salsa Nybörjare
18.10-19.10 Salsa Fortsättning
19.20-20.20 BUGG Steg 4 Fortsättning
20.20-21.20 BUGG / Parvis Fortsättning

Pontus - Jeanette - Victoria
Kenneth - Victoria
Fredrik - Cecilia - Kenneth
Fredrik - Cecilia

FOLKETS HUS (THALIA) ALVESTA
ONSDAGAR (Start 25/1)
18.30-20.00 BUGG Steg 1 Nybörjare

Kursledare
Peter - Jennie

OBS!! Följande datum: 25/1, 1/2, 15/2, 22/2, 8/3, 15/3, 29/3 och 5/4. OBS!
BARN & UNGDOM
SWINGHALLEN VÄXJÖ
TORSDAGAR (Start 26/1)
17.00-18.00 Street2dance 6 - 9 år
18.00-19.00 Street2dance 10 - 13 år

Kursledare
Ingemar Önnerås
Ingemar Önnerås

INFORMATION
Ring Swinghallen 0470-278 80, Kenneth och Pernilla 0470-77 89 89 eller Dan och
Lina 0470-72 96 10.
KURSAVGIFTER (Per termin)
MEDLEMSAVGIFTER (Kalenderår)
Vuxna
400:- Vuxna:
110:Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år) 230:- Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år) 70:Familj:
210:-

TÄVLINGSTRÄNING VÅREN 2006
SWINGHALLEN VÄXJÖ
TISDAGAR (Start 17/1)
19.00-21.00 BUGG Tävlande

Tränare
Ingemar Önnerås

TORSDAGAR (Start 19/1)
19.00BUGG Fri träning Alla

FÅR VI LOV...
att presentera vårens kursprogram i lite mer uttömmande beskrivningar. Kom ihåg att
det aldrig är fel att gå om en kurs för att känna att man behärskar det som lärs ut.
Prova dessutom gärna på någon ny dans.
Salsa Nybörjare
Här får du chansen att testa denna ”heta” dans. Detta är en ren nybörjarkurs och ingen
som helst dansvana krävs.
Salsa Fortsättning
Detta är en fortsättningskurs där Du lär dig att ta ut svängarna ytterligare. Vi slipar
vidare på teknik och utvecklar vår dansstil ytterligare.
Bugg Steg 1 Nybörjare
Här lär vi ut bugg från de allra första stapplande stegen ända fram till att kunna
behärska denna så populära dans i de mest grundläggande rörelserna. Ingen som helst
dansvana krävs.
Bugg Steg 2 Fortsättning
Det här är en ren fortsättning på Steg 1. Du får träna vidare på de grunder Du har lärt
dig och får ytterligare en inblick i denna ytterst sociala dans. För Dig som har gått på
kurs för några år sedan eller införskaffat buggkunskaper på övriga platser i världen,
rekommenderar vi att Du går om Steg 1 samtidigt med Steg 2. Detta för att känna att
Du hänger med.
Bugg Steg 3 Fortsättning
På denna kurs bygger vi vidare. Här är det mycket dans för att bygga upp dansvanan.
Allehanda kluriga och till en början småknepiga kombinationer lärs ut under glada
tillrop och skratt. En utmärkt kurs för dig som bara vill dansa för nöjes skull och
träffa nya trevliga dansglada människor. Dock krävs kunskaper motsvarande
Steg 2 för att kunna hänga med på ett bra sätt.
Bugg Steg 4 Fortsättning
Fortfarande med social inriktning men med inslag av förbättring av teknik och dans
samt mer avancerade figurer. Här måste man ha dansat några år och ha
kunskaper motsvarande Steg 3 samt känna att man har lätt för att lära. En utmärkt
kurs för Dig som är vad Vi kallar lite ”danstokig” och gillar utmaningar. I övrigt har
kursledaren helt fria händer och allt kan hända...

FÅR VI LOV...
Bugg Parvis fortsättning
Här får alla möjlighet att med sin partner dansa och träna på det som behövs.
Musiken kommer att snurra under lektionen men det kommer inte vara en ledarledd
lektion utan det vi kallar en lektion med ledarstöd. D.v.s. Du som elev påkallar
ledarens uppmärksamhet när Du vill ha hjälp. Detta innebär att Du måste ha dansat
Bugg minst en termin för att kunna få hjälp.
Foxtrot Nybörjare
Du lär dig att föra och följa till den variation av musik som spelas på dansbanorna.
Mycket användbart i alla sammanhang. Ingen som helst dansvana krävs.
Foxtrot Fortsättning
Detta är en fortsättningskurs i foxtrot där Du lär dig att ta ut svängarna ytterligare. Vi
slipar vidare på teknik och utvecklar vår dansstil ytterligare.

Bilder från Zelda´z i Växjö
Juan Kemell y La Barriada är ett tight, svängigt och gnistrande kubanskt band i
världsklass som spelar salsa, timba, son, cha cha cha, merengue och latin jazz.
Trumpetare och kompositör Juan Kemell firade tio-årsjubileum med sitt band i höstas
med en turné i Sverige och Europa. Gruppen har besökt åtskilliga länder under sina
tio år och ingenting tyder på att den smittande kubanska hettan som bandet är känt för
håller på att avta. Gruppen har släppt fyra plattor: “La Barriada,” “Laberinto de
pasiones,” “Río Abajo,” och nu senast i mars 2005 “Adiós a la tristeza.” 11 musiker
stod på scen när La Barriada återvände till Sverige—och också till Växjö efter en
uppskattad spelning 2004!—för att fylla dansgolven och precis som titeln på senaste
plattan gör klart kan man säga adjö till allt vad bekymmer och oro heter när rytmer
och höfter släpps lösa. Med stadiga rötter i den kubanska rytmiska myllan levererar
La Barriada en salsapräglad fusion av Karibien, jazz och reggaeton som tränger rakt
in i lyssnarens musikaliska hjärta.

Dessa spelningar gäller med reservation för sjukdom m.m.

Tycker du om dans?
Swing är en ideell förening som drivs tack vare alla aktiva medlemmar som på ett
eller annat sätt ställer upp på sin fritid. Utan alla dessa fantastiska människor hade vi
inte kunnat driva föreningen. Då vi nu står inför ny spännande termin undrar vi vilka
fler medlemmar som skulle vilja hjälpa till?
Det finns många sätt du kan hjälpa till på. Ett sätt är att gå med i en kommitté (se
tidningens baksida). Ett annat kan vara att bidra vid enstaka tillfällen då vi kan
behöva extra hjälp.
Tanken är att en liten ”kunskapsbank” ska byggas upp som kan vara bra att ha i olika
situationer. Denna kan vi då använda när vi behöver hjälp i olika situationer.
Vi skulle därför vara tacksamma om så många medlemmar som möjligt meddelar vad
just du är bra på, stort som smått. Meddela gärna oss om du har några intressen som
du skulle vilja utveckla. Exempelvis kanske du skulle tycka det vara roligt att
utveckla medlemstidningen eller hemsidan? Den som vill får också gärna ange sitt
yrke, då vi ibland kan behöva speciella kunskaper.
Om du är intresserad av att hjälpa till, eller undrar något, får du gärna ringa mig. Det
går också bra att prata med Kenneth under kurserna.
Hälsningar
Lina Östberg
Valberedningen
Tfn. 0470-729610 eller 070-3907722
lina.ostberg@swing.se

Vem gör vad i DK Swing?
STYRELSE
Kenneth Welin Ordf.
Lars Karlsson
Lotta Orstadius
Fredrik Ottosson
Susan Åklundh
Lina Östberg
Henrik Törnblad

0470 - 77 89 89
0470 - 72 83 22
0470 - 620 38
0470 - 451 83
0470 - 648 40
0470 - 72 96 10
0470 - 72 99 44

SUPPLEANTER
Margareta Barath
Henrik Jörgensen

0470 - 40717
0372 - 351 42

REVISORER
Björn Risberg
Bengt Andersson

0470 - 75 26 07

VALBEREDNING
Lina Östberg
Anna-Carin Wallin

0470 - 72 96 10
0470 - 51 01 52

MUSIKANSVARIG
Dan Hermansson

Dan Hermansson
Gunnar Raab-Obermayer
Roger Järgen

0470 - 72 96 10
0470 - 77 91 49

INFORMATIONSKOMMITTÉ
Kent Hermansson

0470 - 232 78

FESTKOMMITTÉ
Therese Johansson
Mats Holm
Therese Backö

0470 - 657 82
0470 - 232 78

Petra Arvidsson
Sussie Johansson

0470 - 344 00
0470 - 212 98

0472 - 123 69
0470 - 445 05

REVISORSUPPLEANTER
Stefan Johansson
Kenneth Bloom

LOKALKOMMITTÉ

0470 - 72 96 10

KURS- & UTBILDNINGSKOMMITTÉ
Silla Odnoff
Pernilla Welin
Kenneth Welin

0470 - 380 69
0470 - 77 89 89
0470 - 77 89 89

TÄVLINGSKOMMITTÉ
Lina Östberg
Susan Åklundh

0470 - 72 96 10
0470 - 648 40

RULLSTOLSDANSKOMMITTÉ
Jonny Edqvist
Göran Svensson

0470 - 51 09 10
0372 - 301 21

Bidrag till Swing News önskas!
Har du något att berätta om t ex danskurser eller -tävlingar som du har deltagit i eller
sett på? Har du synpunkter på verksamheten, danser som du skulle vilja togs upp i
kurser, eller annat som du tror skulle kunna vara av intresse för medlemmarna i
Swing? Hör i så fall av dig!
Muntliga synpunkter kan du lämna till redaktionen för Swing. Har du ett skriftligt
bidrag kan du lämna det i Swings brevlåda utanför ledarrummet i Swinghallen. Märk
bidraget ”Swing News”! För att få tillbaka skriftligt material, t ex fotografier, anger
du till vem som det ska återlämnas (på fotografier skriver du namn och adress på
baksidan).
Obs! För icke beställt material ansvaras ej.

Utgivning och distribution
För närvarande är ambitionen att ge ut Swing News två gånger per år. Tidningen
delas ut till Swings medlemmar samt till DSF (Svenska Danssportförbundet) och de
till DSF anslutna dansklubbarna i Småland.

Hemsida
På adressen swing.se hittar du allmän information om föreningen och även aktuella
händelser.

Adress
Dansklubben Swing
Fredsgatan 17 D, 352 40 VÄXJÖ
Telefon: 0470 - 278 80
Hemsida: swing.se

