Highlights gjorde en bejublad spelning 12:e oktober!!

Vårens kursprogram!
Dans till Scotts 21 Mars!
Dans till Nova 18 April!
Folkets Parks dansprogram för våren!
Årsmöte 26 Februari!

Kallelse till Årsmöte 26/2 2008
Medlemmarna i Dansklubben Swing kallas härmed till årsmöte enligt följande:
Datum:

26 februari 2008 klockan 19.00.

Plats:

Festsalen IP-Catering, samma entré som till klubben.

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

Full fart var det på dansgolvet när Higlights spelade!

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 använder vi en kortläsare för att
minimera köbildning.

Ordförande har ordet!

Hej på er alla swingare!
I förra numret så nämnde jag att vi tillsammans med Corallen hade planer på att bygga om
och komplettera med ett nytt kapprum. Det visade sig dock att den utbyggnaden skulle
kosta för mycket i nuläget. Vi avvaktar därför med detta och gör ett nytt försök när
byggmarknaden är mindre het. Under tiden ska vi försöka få den befintliga Cafeteriadelen
så bra som möjligt med diverse förbättringar framöver.
Vi avvaktar också med att avskärma för solinstrålningen i stora hallen då även detta
kostade betydligt mer är beräknat. Lilla hallen har däremot fått en ny luftvärmare så att
ingen kommer att behöva frysa där nu i vinter. Vi väntar fortfarande på att fönstren ska
bytas ut. Detta är beställt och allt hänger nu på berörd entreprenör.
Det som känns kul att berätta om är den nya kursen för ungdomar i bugg som nu startar i
vår. Vi har redan i dag många ungdomar som går på våra kurser och genom att köra en
kurs riktad enbart till dessa så tror vi att ännu fler ska ta chansen att börja dansa.
Dessutom kör vi igång en Streetkurs för lite yngre och det känns jättebra att vi kan börja
satsa ordentligt på denna grupp igen. Det långsiktiga målet är att även på barn- och
ungdomssidan bygga upp en bred verksamhet.
Den nya Hemsidan är på gång och kommer att släppas så fort de sista tekniska bitarna är
lösta. Vi tror att den ska bli till stor hjälp för att kunna informera dig som medlem om vad
som är på gång i föreningen.
Det var en riktig höjdarkväll när Highlights var och spelade hos oss. Som du ser i
tidningen är det redan inbokat två orkestrar till under våren. Dessutom fortsätter danserna i
Folkets Park och det gör att det finns flera tillfällen att praktisera det som du lär på
kurserna.
Till sist ett stort tack 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!
Kenneth Welin Ordförande

Dans till Scotts 21:e mars!
Ett bra band som kommer till oss fredagen den 21 mars i samband med Påskfesten är
Scotts från Lidköping. Som vanligt blir det två alternativ: Dans med supé eller bara
dans. Mer information kommer som vanligt på kurserna och på hemsidan.

Så här såg det ut senast Nova var hos oss!

Dans till Nova 18:e april!
Fredagen den 18 april så är det dags för Nova att hälsa på oss igen. De har blivit
något av ett husband med bra låtval och sväng som passar oss bra i föreningen. Mer
information kommer som vanligt på kurserna och på hemsidan.

Dans till Highlights 12:e oktober!
Nytt rekord för vanlig dans slogs då populära Highlights spelade. Vi räknade in ca.
200 stycken dansglada människor. Detta gör att vi kommer att fortsätta med diverse
dansband framöver.

Dansgolvet var snabbt fullt och här svänger det till en bugg!

Och här kramas det i en foxtrot!?

KURSVERKSAMHETEN VÅREN 2008
VUXNA
STORA HALLEN
SÖNDAGAR (Start 20/1)
15.00-16.00 Kubansk Salsa Fortsättning
16.10-17.10 Tiodans Standard/Latin Nybörjare
17.20-19.10 Tiodans Standard/Latin Fortsättning
19.20-20.20 BUGG Steg 4 Fortsättning
20.20-21.20 BUGG / Parvis Fortsättning

Kursledare
Ferey – Ida
Janne – Elisabeth
Janne – Elisabeth
Bengt – Kattis

MÅNDAGAR (Start 21/1)
18.20-19.20 BUGG Steg 1 Nybörjare
19.30-20.30 BUGG Steg 2 Fortsättning
20.40-21.40 BUGG Steg 3 Fortsättning

Fredrik O – Silla
Dan – Silla
Kenneth – Sussi J/Sussi A

TISDAGAR (Start 22/1)
18.00-19.15 Utveckla din BUGG Parvis

Fredrik - Ingela

ONSDAGAR (Start 23/1)
18.20-19.20 BUGG Steg 1 Nybörjare
19.30-20.30 FOXTROT Nybörjare
20.40-21.40 FOXTROT Fortsättning

David – Anna
Henrik J– Camilla
Bengt – Camilla

LILLA HALLEN
SÖNDAGAR (Start 20/1)
16.10-17.10 Kubansk Salsa Utveckla din dans

Ferey – Ida

BARN- OCH UNGDOMAR
LILLA HALLEN
MÅNDAGAR (Start 21/1)
Kursledare
18.00-19.00 BUGG Nybörjare födda –89 t.o.m. -94 Jerry – Kattis
OBS! Föranmälan för denna kurs görs till Kenneth och Pernilla på 0470-77 89 89.
STORA HALLEN
TORSDAGAR (Start 24/1)
18.30-19.30 STREET Nybörjare 10-12 år

Linda

TÄVLINGSTRÄNING
För information kontakta Susan på 64840

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
440:- Vuxna:
130:Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år) 230:- Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år) 70:Familj:
280:-

Är det det här som kallas dansglädje?

Dansprogram i Folkets Park våren 2008
5/1 Sannex

15/3 Blender/Wahlströms

12/1 Thorleifs

23/3 Casanovas

26/1 Black Jack

29/3 Drifters

2/2 Matz Bladhs

12/4 Streaplers

23/2 Kindbergs

10/5 Sannex

Dessa spelningar gäller med reservation för sjukdom m.m.

En lyckad kväll verkar det som?

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.
Nyheter:
Street Barn/Ungdom nybörjare
En kurs som riktar sig till de som är 10 till 12 år. Inga förkunskaper behövs.
Bugg Ungdom nybörjare
En kurs som riktar sig till ungdomar som är 13 till 18 år. Självklart är du välkommen
som redan har dansat bugg sedan tidigare.
Ej nyheter men ändå värt att veta:
Tiodans-Standard/Latin Nybörjare
Här får du chansen att testa några av de danser som bland annat har setts i ”Let’s
dance”. Detta är en ren nybörjarkurs och ingen som helst dansvana krävs.
Vi börjar med två danser och bygger på med fler efterhand om tiden så medger.
Tiodans är ett samlingsnamn för dessa danser. Vi lär ut dem i den ordning vi anser att
det är lättast att tillgodogöra sig dem.
Tiodans-Standard/Latin Fortsättning
Här krävs det att du har dansat tiodans tidigare då vi fortsätter att arbeta vidare med
de olika danserna. Tiodans är ett samlingsnamn för dessa danser. Vi lär ut dem i den
ordning vi anser att det är lättast att tillgodogöra sig dem.
Kubansk Salsa Fortsättning
Detta är en fortsättningskurs i denna ”heta” dans där Du lär dig att ta ut svängarna
ytterligare. Vi slipar vidare på teknik och utvecklar vår dansstil ytterligare.
Utveckla din Salsa
Detta är kursen för dig som tycker att du vill gå ännu mer på djupet Du måste ha
dansat Salsa tidigare för att kunna ta emot den kunskap som förmedlas.
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.

FÅR VI LOV...
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...
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.
Utveckla din Bugg Parvis
Detta är kursen för dig som tycker att du vill gå ännu mer på djupet tillsammans med
din partner. Vi kommer att arbeta mycket på balans, föra och följa mm. Dessutom
kommer vi att hjälpa dig med små tips på vägen. Du bör ha dansat på steg 3 någon
termin för att kunna ta emot den kunskap som förmedlas.

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

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

SUPPLEANTER
Camilla Holmberg
Camilla Törnblad

0470 - 75 21 18
0477 - 104 39

REVISORER
Björn Risberg
Bengt Andersson

0472 - 123 69
0470 - 445 05

REVISORSUPPLEANTER
Stefan Johansson
Kenneth Bloom

0470 - 75 26 07

ARGENTINSK TANGO
KOMMITÉ
Lotta Orstadius
Margareta Barath
Lars Karlsson

0470 - 620 38
0470 - 407 17
0470 - 72 83 22

VALBEREDNING
Anna-Carin Wallin

0470 - 51 01 52

LOKALKOMMITTÉ
Dan Hermansson
Magnus Lundström

0470 - 72 96 10
0470 - 310 20

TÄVLINGSANSVARIG
Susan Åklundh

0470 - 648 40

FESTKOMMITTÉ
Lena Alfredsson
Mats Holm
Åse Jonsson
Marie-Sabina Månsson
Yvonne Albinsson
Carl-Fredrik Albinsson
Seth Fransson

070 - 5948327
0470 - 657 82
0472 - 751 28
0470 - 360 06
0470 - 360 06

KURS- & UTBILDNINGSKOMMITTÉ
Silla Odnoff
Pernilla Welin
Kenneth Welin
Anna Thaung

0470 - 380 69
0470 - 77 89 89
0470 - 77 89 89
0470 - 655 00

MUSIKANSVARIG
Dan Hermansson

0470 - 72 96 10

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 styrelsen för Swing. Har du ett skriftligt bidrag
kan du lämna det till din ledare. 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).

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 www.swing.se hittar du allmän information om föreningen och även
aktuella händelser.

Adress
Dansklubben Swing
Arabygatan 80
352 46 VÄXJÖ
Telefon: 0470 - 278 80
Hemsida: www.swing.se

