Jannez bjuder på härligt gung 8:e oktober!!

Gammaldanskurs 3:e Oktober!
Dans till Jannez 8:e Oktober!
Dans till Svänzons 5:e November!
Dans till Sannex 3:e December!
Höstens kursprogram!

Viktig information om parkering!
På förekommen anledning så ber vi alla medlemmar att bara parkera inom markerade
rutor för att underlätta för utryckningsfordon till fastigheten. Fastighetsägaren har
aviserat hårdare bevakning just på kvällar och helger när vi är i lokalen. Det innebär
att vi kan bötfällas om vi bryter mot detta.

Dans till Jannez 8:e oktober!
Första besöket för denna jämtländska orkester som kom trea i Dansbandskampen
2008. Nu har vi chansen att få dansa till dem i vår egen hall. Troligtvis blir det lite
gammaltjo också.
Dansen börjar klockan 20.00 och håller på till 24.00
Entré:
Medlemmar 21 år och uppåt 130 kronor.
Medlemmar upp t.o.m. 20 år 60 kronor.

Jannez kommer till hallen 8:e oktober!

Ordförande har ordet!

Hej på er alla swingare!
Vi gör en riktig rivstart med en extrakurs i gammaldans den 3:e oktober. Detta med
anledning av att Jannez, som är först ut vad gäller danserna i höst, brukar köra några låtar
i den här disciplinen. Det är Värendsgillet som återigen ställer upp och hjälper oss med
detta. Dessutom har jag hört ryktas att de själva ska köra någon form av kurs på söndagar
så ta tillfället i akt och testa denna intensivkurs för att sedan kanske kunna vara med på
deras kurser. Värendsgillet har en egen hemsida så ni kan kolla där också om detta.
Tyvärr stiger hyran varje år för vår fina lokal och vi måste ibland kompensera för detta. Vi
har dessutom mist Ballettföreningen som hyrde av oss i lilla hallen och därigenom
hyresintäkter. Efter att ha legat still i flera år kände vi oss därför tvingade att höja
träningsavgiften några tior. Vi hoppas att ni ändå ska finna det givande att fortsätta dansa
hos oss. Vi skall göra vårt bästa för att ge dig som medlem ett mervärde på olika sätt.
Gammaldanskursen ovan är ett exempel på detta. Var inte rädd för att komma med
önskemål om vad ni vill vi ska hitta på. Magdans kanske?
För första gången på många år hade vi i våras underlag för att köra en separat barn- och
ungdomsavslutning. Mycket trevligt med många föräldrar, syskon med flera till de
dansande som tittade på. Det är verkligen glädjande och ett stort tack till våra duktiga
barn- och ungdomsledare som gör att föreningen nu stolt kan utvecklas vidare med dessa
unga dansare.
Naturligtvis glömmer jag inte bort övriga dansledare, styrelseledamöter, kommittéer,
ansvariga med flera. Många insatser små som stora är en förutsättning för att Dansklubben
Swing skall kunna fungera på ett bra sätt. Ett stort tack till alla som gör en insats för
föreningen.
Åren går väldigt fort och nästa år är det hela fem år sedan vi flyttade till Arabygatan. Det
är också 25 år sedan som föreningen bildades. Det ska vi naturligtvis fira. Boka redan nu
in Lördagen den 29:e oktober 2011. Då ska vi göra något extra. Wahlströms är redan
inbokade för dansen!
Till sist ett stort tack till alla härliga medlemmar.
Tillsammans är vi Dansklubben Swing. Föreningen med rätt att dansa!!
Keep on Swinging!
Kenneth Welin Ordförande

Dans till Titanix 5:e februari!
Mycket kända bandet, Titanix, gjorde sin andra spelning hos oss. 170 dansare passade
på att dansa till detta succéband från Dansbandskampen.

Dansglädje när Titanix spelade!

Dans till Sannex 26:e februari!
Sannex gjorde en bejublad comeback hos oss. Trots att deras buss stod på verkstaden,
lyckades de med hyrd släpkärra komma till oss. Det är vi verkligen glada för då hela
180 dansglada människor verkligen svängde loss. Någon tyckte det kändes som 300!

Och inte var det mindre när Sannex spelade!

Kursavslutning barn 21:e april!
För första gången på många år har vi nu så många barn- och ungdomsgrupper igång
att vi kunde köra en egen kursavslutning för dessa.

Även de allra yngsta får visa upp vad de har lärt sig!

Och de något äldre!

KURSVERKSAMHETEN HÖSTEN 2010
VUXNA
STORA HALLEN
MÅNDAGAR (Start 13/9)
17.20-18.20 BUGG Fri Parträning
18.20-19.20 BUGG Steg 1 Nybörjare
19.30-20.30 BUGG Steg 2 Fortsättning
20.40-21.40 BUGG Steg 3 Fortsättning

Ingela
Mattias - Ann-Louise
Mattias – Silla
Fredrik - Sussi A/Sussi J

TISDAGAR (Start 14/9)
18.30-19.30 Kubansk Salsa Nybörjare
19.40-20.40 Kubansk Salsa Fortsättning

Ferey – Jennie
Ferey – Jennie

ONSDAGAR (Start 15/9)
18.20-19.20 BUGG Steg 1 Nybörjare
19.30-20.30 FOXTROT Nybörjare
20.40-21.40 FOXTROT Fortsättning

Bengt - Therése
Henrik - Yvonne
Bengt - Camilla

TORSDAGAR (Start 16/9)
19.10-21.00 BUGG Steg 4 Fortsättning

Kent - Kattis

SÖNDAGAR (Start 19/9)
16.00-17.00 Tiodans Steg 1 Nybörjare
17.10-19.00 Tiodans Steg 3 Fortsättning
19.10-20.40 Tiodans Steg 2 Fortsättning

Kursledare
Göran – Katerina
Janne – Elisabeth
Janne – Elisabeth

Festkommittén blir också hungrig!!

BARN- OCH UNGDOMAR
LILLA HALLEN
MÅNDAGAR (Start 23/8)
19.00-20.30 BUGG Fortsättning -89 t.o.m. -94

Kursledare
Nebbo/Peter - Kattis

MÅNDAGAR (Start 13/9)
Kursledare
17.30-18.30 BUGG Barn Fortsättning -00 t.o.m. -02 Christoffer med flera
Föranmälan till Kenneth och Pernilla på telefon 0470-778989
TISDAGAR (Start 14/9)
18.00-19.00 BUGG Fortsättning
19.00-20.00 BUGG Parvis

Jesper
Jesper

STORA HALLEN
TORSDAGAR (Start 16/9)
18.00-19.00 BUGG Fortsättning -89 t.o.m. -94

Emil - Kattis

TÄVLINGSTRÄNING
För information kontakta Ingela på 0470-24247

INFORMATION
Ring Swinghallen 0470-278 80 eller Kenneth och Pernilla 0470-77 89 89.
KURSAVGIFTER (Per termin)
MEDLEMSAVGIFTER (Kalenderår)
Vuxna
470:- Vuxna:
130:Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år) 250:- Barn & Ungdom (T.o.m. 20 år) 70:Familj:
280:-

Publikrekord då Shake spelade!!
Shake spelade i samband med Påskfesten. Tredje gången de var hos oss och för varje
gång så har antalet dansare ökat. Nu satte de nytt rekord genom att locka 210 dansare.

Fans på väg till logen…?!

Mingel i cafeterian en vanlig påskfest!

Kursavslutning vuxna 14:e april!
Som vanligt var det mycket folk på kursavslutningen. Kvällen innehöll även en
uppvisning utav söndagarnas Tiodansgäng.

Kursavslutningen har börjat i solnedgången och många timmar återstår!

Tiodansarna visar vad de håller på med på söndagar efter klockan fyra!

Dansprogram i Folkets Park hösten 2010
2010-09-04 Zlips

2010-11-06 Titanix

2010-09-18 Wahlströms

2010-11-13 Black Jack

2010-10-02 Blender

2010-11-20 Scotts

2010-10-09 Larz Kristerz

2010-11-27 Shake

2010-10-16 Casanovas

2010-12-04 Jannez

2010-10-23 Sannex

2010-12-11 Drifters

2010-10-30 Zekes

2010-12-26 Wahlströms

Dessa spelningar gäller med reservation för sjukdom m.m.

Dansprogram i Folkets Park hösten 2010 för Club 68
2010-09-10 Mats Bergmans

2010-11-05 Mats Bladhs

2010-09-24 Jontez

2010-11-19 Hedins

2010-10-08 Svennes

2010-12-03 Claes Lövgrens

2010-10-22 Glenn Endys

2010-12-17 Callisto

2010-12-31

Donnez

Dessa spelningar gäller med reservation för sjukdom m.m.

Gammaldanskurs söndag 3:e oktober!
Eftersom Jannez av tradition spelar några gammaldanslåtar i samband med pausen så
passar vi på att köra en kurs i detta. Det blir Värendsgillet som hälsar på oss igen och
den här gången blir det repetition av schottis och polka från förra gången och sedan
kastar vi oss över vals och hambo också.
Kursen börjar klockan 10.00 och håller på till ca 12.30 eller tills vi kan danserna!!
Det blir en fikapaus någonstans mitt i.
Kursen kostar inget men fikat köper man som vanligt för en billig penning.

Vem gör vad i DK Swing?
STYRELSE
Kenneth Welin Ordf.
Susanne Andersson
Fredrik Bengtsson
Camilla Holmberg
Karina Majcug
Fredrik Ottosson
Henrik Törnblad

0470 - 77 89 89
0703 - 512024
0470 - 74 09 44
0470 - 75 21 18
0470 - 451 83
0470 - 451 83
0470 - 344 00

SUPPLEANTER
Ann-Louise Mattisson
Roland Karlsson

MUSIKANSVARIG
Dan Hermansson

Björn Risberg
Bengt Andersson

0472 - 123 69
0470 - 445 05

REVISORSUPPLEANTER
Lina Östberg
Susan Åklundh

0470 - 72 96 10
0470 - 648 40

KURSKOMMITTÉ
Kenneth Welin
Pernilla Welin

0470 - 77 89 89
0470 - 77 89 89

0470 - 72 96 10

TÄVLINGSANSVARIG
Ingela Roos

REVISORER

0470 - 242 67
0472 - 715 59

0470 - 242 47

FESTKOMMITTÉ
Anna Thaung
Willy Adolfsson
Lena Alfredsson
Emely Ehlert
Seth Fransson
Lizette Holmberg
Cornelia Svangård
Veronica Törnblad

0470 - 655 00
0735 - 91 21 69
0705 - 948327
0737 - 516594
0470 - 609 88
0703 - 931503
0705 - 105019
0470 - 912 82

Christoffer van Woensel

0703 - 939556

VALBEREDNING
LOKALANSVARIG
Dan Hermansson

0470 - 72 96 10

Bengt Holmberg
Therése Karlsson

0470 - 752118
0762 - 403069

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

