Ett för klubbens medlemmar välkänt par i höstens nya dans

I övrigt i detta nummer:
Program för höstens danskurser
Höstens söndagsdanser

Omslagsbilden:
Som redovisas längre fram i Swing
News kommer en nybörjarkurs att
hållas i Argentinsk Tango under
höstens kursverksamhet.
Elisabeth och Kenneth har utbildat
sig i denna exotiska dans under
sommaren.
De visar här en stegkombination i
dansen.

Höstens söndagsdanser
6 oktober

Svänzons orkester

(www.namkab.se)

3 november

Expanders orkester

(www.expanders.nu)

1 december

Wahlströms orkester

(www.wahlstroms.nu)

Syncentrum sponsrar Swing!
Swing har nu knutit Syncentrum som ny
sponsor till föreningen. När du handlar
hos Syncentrum och visar ditt
medlemsbevis eller talar om att
du är medlem i Dansklubben Swing,
erhåller Swing 5 % av den summa som
du har handlat för. Detta gäller även
dina familjemedlemmar, även om de
inte är medlemmar i Swing.
Förhoppningsvis ska detta ge Swing ett
extra tillskott i föreningskassan att
använda i verksamheten.
Gynna våra sponsorer, de gynnar dig!

Ordföranden har ordet
Hej på er alla swingare!!
Hoppas att ni alla har haft möjlighet att njuta av den fina sommaren. Det kanske har
blivit en och annan dans också.
Vilken underbar terminen det har varit. Många nya medlemmar har kommit och vi har
ökat rejält i medlemsantal. Vi är idag ca 800 medlemmar i föreningen och det innebär
en ökning med ca. 100 medlemmar räknat på hela året.
Detta är naturligtvis väldigt stimulerande men ställer också stora krav på föreningen.
Vi är idag ca. 60 medlemmar vilka på olika sätt arbetar på sin fritid med detta och vi
behöver bli fler. Skulle du vilja hjälpa till med något stort som smått så kontakta mig
eller någon annan ledare i föreningen så vore vi väldigt tacksamma. Dessutom så
hjälper du dig själv som medlem till en bättre verksamhet.
Du som medlem kan också hjälpa oss genom att betala in din träningsavgift så fort
som möjligt. Tänk på att det tar minst en vecka innan vi får din betalning till oss och
har hunnit registrera in detta. Därför hjälp oss med detta och betala så fort du har fått
denna medlemstidning.
Vi som sitter i styrelsen och på andra poster är ju valda av dig för att arbeta för dig och
med ditt stöd så kan vi fortsätta driva en trevlig verksamhet tillsammans.
Jag hoppas att ni är riktigt danssugna nu och jag ser fram emot att få träffa er alla i
höst.
Slutligen tänk på att…
dans skall vara till glädje för alla.
Med dansvänliga hälsningar
Kenneth Welin, ordförande

Tangons urhistoria
bl.a. taget ur den klassiska polska läroboken i dans, författad av Marian Wieczysty (19021986) ISBN 83-224-0302-X

I modern tid kan vi urskilja följande typer av
tango:
Argentinsk tango. Äkta tango som börjat bli
omåttligt populär i Sverige och som dansas i
särskilda tangoföreningar av de 'rättrogna'.
Europeisk tango. Tävlingstango.
Finsk tango. Liknar foxtrot till sin karaktär,
men med inslag av stilfulla nedlägg (tangodips).
Tangons absoluta urhem kan - som med många latindanser och karibiska danser - spåras
till Afrika! Det var med slavhandeln som danser, sånger och rytmer tog sig över till
Antillerna och Sydamerika i mitten av 1500-talet och så länge som slavhandeln pågick.
Den argentinske författaren Eros Nicola Siri har forskat exceptionellt noggrant om
tangons ursprung. Hans slutsats blev att ordet tango torde härröra från tangano - en dans
som de afrikanska slavarna förde med sig.
Tangon spreds sedan av svarta från Cuba och Haiti till trakten av Rio de la Plata i
Argentina. De svarta dansade på gatorna och höll ofta s.k. tangoparader, då de dansade till
trummors rytm. Denna "konvulsiviska" dans kallades "candombe", och dansarna sjöng
om och om igen en refräng som inleddes med orden "cum-tan-go...
Så föddes den riktiga argentinska tangon. Orkestrarna spelade på gitarrer och små
lådliknande knappdragspel. Sistnämnda instrument var s.k. bandeoner, det typiska
"argentinska" dragspelet som i själva verket ursprungligen tillverkades av en tysk fabrik.
Märket hette "Band Union" som med förvanskat uttal blivit till bandeon.
Typiskt för den argentinska tangomusik är att bandeonspelaren liksom stöter till
dragspelet med sitt knä så att det typiska, nästan aggressiva staccatot bildas.
Dansstegen präglades av de steg som dansades i höga stövlar med sporrar, sådana som
gauchos hade på fötterna.

KURSVERKSAMHETEN HÖSTEN 2002
SOCIALA KURSER VUXNA

SWINGHALLEN VÄXJÖ

SÖNDAGAR (Start 15/9)

Kursledare

16.00-17.00
17.00-18.00
18.10-19.30

Tomas N - Elisabeth
Tomas N - Elisabeth

19.40-20.40
20.40-21.40

SALSA Nybörjare
SALSA Fortsättning
FOXTROT Fortsättning/
ARGENTINSK TANGO Nybörjare
BUGG Steg 4 Fortsättning
BUGG/Parvis träning

Kenneth - Elisabeth
Kenneth - Anna - Fredrik
Kenneth - Anna - Fredrik

MÅNDAGAR (Start 16/9)
18.20-19.20
19.30-20.30
20.40-21.40

BUGG Steg 1 - Nybörjare
BUGG Steg 2 - Fortsättning
BUGG Steg 3 - Fortsättning

Tomas S - Maria
Kenneth - Maria
Kenneth - Eva/
Veronica T - Veronika H

ONSDAGAR (Start 18/9)
18.20-19.20
19.30-20.30
20.40-21.40

FOXTROT Nybörjare
BUGG Steg 1 - Nybörjare
BUGG Steg 2 - Fortsättning

SOCIALA KURSER

Magdalena
Lars - Ingela
Lars - Ingela

FOLKETS HUS (THALIA) ALVESTA

MÅNDAGAR (Start 16/9)

Kursledare

18.20-19.20
19.30-20.30
20.40-21.40

Christer - Gisela
Christer - Gisela
Bengt - Camilla

BUGG STEG 1 - Nybörjare
BUGG STEG 2 - Fortsättning
FOXTROT Nybörjare

INFORMATION
Ring Swinghallen 0470-278 80 eller Kenneth och Pernilla 0470-77 89 89 alternativt
Peter och Susan 0470-648 40.
Titta dessutom gärna in på www.swing.g.se
KURSAVGIFTER (Per termin)
Vuxna
350:Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år) 220:-

MEDLEMSAVGIFTER (Kalenderår)
Vuxna:
110:Barn & Ungdom (T.o.m. 17 år) 70:Familj:
210:-

KURSVERKSAMHETEN HÖSTEN 2002
BARN & UNGDOM

SWINGHALLEN VÄXJÖ

SÖNDAGAR (Start 15/9)
10.00-11.00
11.00-12.00

BUGG Nybörjare 10-14 år
BUGG Fortsättning 10-14 år

Peter - Susan
Peter - Susan

Anmälan görs till Peter och Susan på telefon 0470-648 40.

TISDAGAR (Start 17/9)
17.30-18.30

BUGG Fortsättning 7- 9 år

Magdalena

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

ULRIKSBERGSSKOLANS GYMNASTIKSAL
SÖNDAGAR (Start 15/9)
18.00-19.00

BUGG / Parvis 9 år -

Fredrik

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

ÖSTREGÅRDSSKOLANS GYMNASTIKSAL
ONSDAGAR (Start 18/9)
18.00-19.00

BUGG Nybörjare 7-9 år

Annika - Mari

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

BARN OCH UNGDOM

FOLKETS HUS (THALIA) ALVESTA

ONSDAGAR (Start 18/9)
18.00-19.00

BUGG Fortsättning 7- 10 år

Sven - Mariette

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

KURSAVGIFTER (Per termin)
Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år)

MEDLEMSAVGIFTER (Kalenderår)
220:-

Barn & Ungdom (T.o.m. 17 år) 70:-

KURSVERKSAMHETEN HÖSTEN 2002
TÄVLINGSTRÄNING

SWINGHALLEN VÄXJÖ

SÖNDAGAR (Start 15/9)

Kursledare

14.00-16.00

Johan

Tävlingsträning Tio-dans

TISDAGAR (Start 16/9)
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-21.30

BUGG C - D Tempo
BUGG A - D Tempo
BUGG Fri träning

Extern tränare
Extern tränare

TORSDAGAR (Start 5/9)
19.00-21.00
21.00-22.00

Parträning rullstolsdans, Bugg
Parträning rullstolsdans, Tio-dans

Håkan - Gun
Bernt - Marina

FÅR VI LOV...
att presentera höstens kursprogram i lite mer uttömmande beskrivningar. Kom ihåg att det
är aldrig fel att gå om en kurs för att känna att man behärskar det som lärs ut. Prova
dessutom gärna på någon ny dans.
Vi börjar med terminens nyhet:
Foxtrot Fortsättning/Argentinsk Tango
Nybörjare
Detta är en fortsättningskurs i foxtrot där Du lär dig
att ta ut svängarna ytterligare. Naturligtvis kan även
Du som har dansat mycket utan att ha gått en
nybörjarkurs hoppa med. Kursen kompletteras med
en introduktion i Argentinsk Tango under sista
halvtimmen av lektionen.
På bilden ses de ”nyutbildade” instruktörerna i
Argentinsk Tango, Elisabeth och Kenneth. De visar
här en av de olika stegkombinationerna. (Hatt är
inte nödvändig för att få delta).
Ej nyheter men läsvärt ändå:
Foxtrot Nybörjare
Denna dans borde vara den första dansen att ge sig på. 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.
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
På denna kurs bygger vi vidare. Här är det mycket dans för att bygga upp dansvana.
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 1 och Steg 2 för
att kunna hänga med på ett bra sätt.
Bugg Steg 4
Fortfarande med social inriktning men med inslag av förbättring av teknik och dans samt
mer avancerade figurer. Här bör man ha dansat några år och ha kunskaper motsvarande
Steg 1 t.o.m. 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
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.
Salsa Nybörjare
Här lär vi ut Salsa från de allra första stapplanden stegen ända fram till att kunna behärska
denna så populära dans i de mest grundläggande rörelserna. Ingen som helst dansvana
krävs.
Salsa Fortsättning
Det här är en ren fortsättning på nybörjarkursen. Du får träna vidare på de grunder Du har
lärt dig och får ytterligare en inblick i denna härligt svängiga dans. För Dig som har gått
på kurs i övriga delar av världen, rekommenderar vi att Du går om nybörjarkursen
samtidigt med fortsättning. Detta för att känna att Du hänger med.

Rullstolsdanskurs, Bugg, Tio-dans
Rullstolsdans är sprudlande gemenskap med rytm, fart och glädje. Här blandar vi lite
olika danser. Detta innebär också att även Du som är gående har möjlighet att hänga på
då det även här är frågan om pardans. Det är nämligen inte alla i rullstol som har en
partner så prova gärna något nytt.

Vem gör vad i DK Swing ?
STYRELSE
Kenneth Welin Ordf
Irene Andersson
Hans Ericsson
Ove Thomsén
Susan Åklundh
Lina Östberg
Mattias Gustavsson

0470 - 77 89 89
0470 - 237 34
0470 - 308 05
0470 - 822 63
0470 - 648 40
0470 - 72 96 10
0477 - 101 17

Suppleanter:
Anders Mårtensson
Piero Palusa

070 - 266 72 01
0470 - 635 36

REVISORER
Björn Risberg
Bengt Andersson

0472 - 123 69
0470 - 445 05

Suppleanter:
Inga Andersson
Kenneth Bloom

044 - 320 069
0470 - 813 94

VALBEREDNING

Kenneth Welin
Håkan Wahlström
Benny Thunell

0470 - 77 89 89
0454 - 153 02
0470 - 381 10

LOKALKOMMITTÉ
Peter Svensson
Tomas Sjöö
Bengt Holmberg
Johan Friberg
Jonny Edqvist

0470 - 648 40
0470 - 77 50 85
0470 - 75 21 18
0470 - 74 24 04
0470 - 76 83 91

FESTKOMMITTÉ
Ingrid Ragnarsson
Marita Gummesson
Ingegerd Ericsson
Jesper Flemell
Thomas Pettersson
Fredrik Bengtsson

0470 - 77 45 41
0470 - 617 21
0470 - 308 05
0470 - 404 38
0472 - 191 73
0472 - 132 35

KURSKOMMITTÉ
Christer Åkesson
Veronika Törnblad
Eva Sjöö
Pernilla Welin
Kenneth Welin

0470 - 75 41 42
0470 - 912 82
0470 - 75 37 51
0470 - 77 89 89
0470 - 77 89 89

TÄVLANDEANSVARIGA
Ove Thomsen
Ingela Roos
Vakant

Tio-dans
BRR
Rullstolsdans

0470 - 822 63
0470 - 242 47

SWING NEWSANSVARIGA
Arne Gartberg
Bernt Friberg

0470 - 822 54
0739 - 793 166

Bidrag till Swing News önskas!
Har du något att berätta om t ex danskurser eller tävlingar som du har deltagit i eller
varit åskådare till? 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 tre gånger per år. Tidningen delas ut
till Swings medlemmar samt de till DSF anslutna dansklubbarna i Småland.

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

Redaktion

Adresser

Arne Gartberg , tfn 0470 - 822 54
Bernt Friberg, tfn 0739 - 79 31 66

Dansklubben Swing
Fredsgatan 17D, 352 40 VÄXJÖ
Tfn / Fax 0470 - 278 80
Hemsida: www.swing.g.se

