Highlights svängde till det på Vårfesten!

I detta nummer bland annat:
Kickoffdans 12/9!
Höstens kursprogram!
Oléos dansprogram för hösten!
Folkets Parks dansprogram för hösten!

Kickoffdans!!
Missa inte detta tillfälle att komma igång efter sommaruppehållet.
Motionsdans för alla medlemmar i Swinghallen för att värma upp inför
terminsstarten.
Datum:

12 september klockan 18.30.

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. De satsningar vi
gjorde förra terminen med Salsa och Street2dance blev en formidabel succé! På
salsakursen var det ca. 100 deltagare och vi fick lika många nya ungdomar att testa
dans i föreningen.
Vi följer därför upp detta med både nybörjarkurser och fortsättningskurser nu i höst.
Det som dock är en bristvara är tiden. Något som vi säkert alla någon gång upplever
som frustrerande. Detta gör att vi just nu måste lägga Argentinsk Tango på hyllan. Vi
försöker i skrivande stund dock fortfarande hitta en lösning på detta. Så fort vi vet
något nytt kommer vi att lägga ut detta på vår hemsida.
Vad har då hänt med Folkets Park sedan senast? I våras hade vi en sittning med den
arbetsgrupp som har arbetat med att hitta en lösning för hela Folkets Park. Planerna
var då att vi skulle hyra Polketten och sedan i vår tur hyra ut till de föreningar som i
dag är verksamma där. Tyvärr så beslöt politikerna sedan inte enligt arbetsgruppens
förslag. Vi avvaktar därför fortsatt utvecklingen i frågan. Det som är positivt är att det
i höst kommer att anordnas danser i Folkets Park. Delar av det programmet finns
presenterat här i tidningen.
Nu lägger vi i stället 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!
Vi ses i höst.
Kenneth Welin Ordförande

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

Street2dance
Första gången på dansen lärde vi oss inget svårt men det var ändå kul
(svårt att lyckas med den kombinationen!). Sedan efter någon gång fick vi lära
oss lite häftigare grejer som att stå på händer och sådant. Sedan blev det roligare
ju mer man lärde sig och man kunde vara nöjd nästan varje gång för man hade
lärt sig nåt nytt eller blivit bättre på något man tyckte var svårt. Vi fick lära oss
både svåra och lätta saker.
PS! Kursen rekommenderas starkt för alla som behöver en ny hobby eller bara
vill röra på sig=)
\Daniel Sundberg

KURSVERKSAMHETEN HÖSTEN 2005
VUXNA
SWINGHALLEN VÄXJÖ
MÅNDAGAR (Start 19/9)
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
– Ingela
Kenneth – Jenny - Sussie

ONSDAGAR (Start 21/9)
18.20-19.20 BUGG Steg 1 Nybörjare
19.30-20.30 FOXTROT Nybörjare
20.40-21.40 FOXTROT Fortsättning

– Maria
Bengt – Camilla
Bengt – Camilla

SÖNDAGAR (Start 25/9)
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

Kenneth - Elisabeth
Kenneth - Elisabeth
Kenneth – Cecilia – Fredrik
Fredrik

BARN & UNGDOM
SWINGHALLEN VÄXJÖ
TISDAGAR (Start 20/9)
17.00-18.00 Street2dance Nybörjare 6 - 9 år
18.00-19.00 Street2dance Nybörjare 10 - 13 år

Kursledare
Ingemar Önnerås
Ingemar Önnerås

TORSDAGAR (Start 22/9)
17.00-18.00 Street2dance Fortsättning 6 - 9 år
18.00-19.00 Street2dance Fortsättning 10 - 13 år

Kursledare
Ingemar Önnerås
Ingemar Önnerås

Anmälan görs till Kenneth och Pernilla på telefon 0470-77 89 89.

INFORMATION
Ring Swinghallen 0470-278 80 eller Kenneth och Pernilla 0470-77 89 89.
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:Street2dance
300 kronor inklusive medlemsavgift

TÄVLINGSTRÄNING HÖSTEN 2005
SWINGHALLEN VÄXJÖ
TISDAGAR (Start 20/9)
19.00-20.00 BUGG Fri träning Alla
20.00-22.00 Rullstolsdans
TORSDAGAR (Start 25/8)
19.00-21.00 BUGG Tävlande

Tränare
Sven Noregran
Ingemar Önnerås

SM i Halmstad 2005
DK Swing hade fina resultat
i SM som avgjordes i
Halmstad i Maj. Swing
kammade hem en 2:a plats i
Bugg Ungdom, en 4:e plats i
Dubbelbugg Junior, en 6:e
plats i Bugg Junior och en
7:e plats i Boggie Woogie
Ungdom.
På bilden syns Jack och
Mathilda som i stor
konkurrens tog hem en
välförtjänt silverplats i Bugg
Ungdom.

FÅR VI LOV...
att presentera höstens 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.
Nyhet:
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.
Ej nyheter men ändå värt att veta:
Salsa Nybörjare
Här får du chansen att testa denna ”heta” dans. Detta är en ren nybörjarkurs och
ingen som helst dansvana krävs.
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.
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.

Dansprogram Oléo Hösten 2005!
Torsdagar

Lördagar

22/9 Fernandoz
6/10 Kindbergs
20/10 Wahlströms
3/11 Date
17/11 Drifters
8/12 Fernandoz
15/12 Black Jack

1/10 Titanix
22/10 Nostalgikväll bl.a. Jan Inges
29/10 Gamblers
17/12 Lasse Stefanz

Spara gärna detta program. Dessa spelningar gäller med reservation för sjukdom
m.m. Gå gärna in på Oléos egen hemsida för senaste uppdateringar. Länk dit
finns på swing.se.

Dansprogram Folkets Park, Växjö Hösten 2005!
8/10 Grönwalls
15/10 Flamingo
5/11 Wizex
19/11 Black Jack
Dessa spelningar gäller med reservation för sjukdom m.m.

Herräng Dance Camp 2005!
För första gången har vi i år besökt världens
bästa och kanske största dansläger, Herräng
Dance Camp! I en by ca 10 mil norr om
Stockolm i Roslagen ligger Herräng, en liten
”håla” med 400 bofasta invånare. Under Juli
månad förändras dock livet för
Herrängborna, då över 1 000 dansare
kommer från världens alla hörn för att dansa
bl.a. Lindy Hop, Boggie Woggie och Step
under sammanlagt fyra veckor. Dagarna
ägnas åt lektioner och kvällarna till
underhållning, spontanuppvisningar,
kvällskurser samt dans till orkestrar och DJ:s.
Den som vill kan dansa fram till 4 på
morgonen varje dag för att sedan sova några
Lektion i ett av träningstälten
timmar innan nästa dags kurs startar kl. 10…
Vi lärde känna folk från bl.a. Taiwan, Kina, Japan, USA, Ryssland, Holland,
Tyskland mm. Olika kulturer och åldrar men alla har något gemensamt – ett
brinnande intresse för dans! Den äldste tränaren på lägret är 91 år- Frank
Manning från New York, som har betytt oerhört mycket för dansens utveckling i
världen. Han bevisar att man aldrig blir för gammal för att dansa!
För att gå kurs i Herräng behöver man absolut inte vara proffs. Det hålls kurser
från grönaste nybörjare till avancerad och tävling/show. För vår del var en vecka
alldeles tillräckligt då man är ganska mör i kropp och knopp efter mycket dans,
intryck och minnesvärda händelser.
För den som vill läsa mer om Herränglägret, gå in på www.herrang.com
Föreningen Hep Cat i Lund håller en helgkurs den 7-9 oktober för alla nivåer
från nybörjare och uppåt. Om någon är intresserad att hänga med så går det bra
att kontakta oss, för vi kommer att åka dit. Ju fler, desto roligare!
Boka redan nu in söndagen den 20/11 (preliminärt datum), då vi kommer hålla
en gratis prova på kurs i Lindy Hop för dig som är nyfiken att prova. Inga
förkunskaper är nödvändiga!
/ Lina och Dan
Tfn 0470-729610 eller 070-3044818

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

0470 - 72 96 10
0470 - 51 01 52

MUSIKANSVARIG
Dan Hermansson

Dan Hermansson
Gunnar Raab-Obermayer
Roger Järgen

0470 - 232 78
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 - 21298

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 expeditionen 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

