Linköping Air Swing
Redaktörens ord / april 2022
Om du inte vill ha dessa utskick från Linköping Air Swing kan du meddela oss här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJZF3fyA4JVKvphozbIKJdm1veZYQ_yxo1dTxVuY_zeGYUQ/viewform?usp=sf_link

Hep Hep!
Terminskurserna i Lindy Hop är i full gång och våra socialdanser
Onsdagsswing varannan vecka på kulturhuset Skylten har varit välbesökta.
Den 26 mars hade vi en riktigt lyckad dag på Landerydgården med
årsmöte, workshop i Collegiate Shag, prova-på Lindy och en mycket
välbesökt dansfest med två liveband; Playstation och Lusen Big Band.

Nybörjarkurs i Collegiate Shag
Karl Munsin kommer att tillsammans med Diego Stingo och Laura Carra
hålla i en nybörjarkurs i Collegiate Shag på tisdagar 19:30-21:00 i
Folkungaskolans Aerobicsal. Den startar vecka 16 (veckan efter påsklovet)
den 19 april, det blir 6 tillfällen att lära sig dansa Shag som är en swingdans
som dansas med fördel till lite högre tempo!
Detta är en kurs både för er som inte har dansat Shag tidigare och för er
som har testat en eller flera prova-på-timmar och vill få chans att träna mer
på denna swingdans.
Anmälan till denna kurs öppnar 8 april på vår kurssida:
https://www.airswing.se/vara-kurser/
Här kan ni läsa mer om Collegiate Shag (Wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Collegiate_shag
Några filmexempel hittar ni här:
RTSF 2013 Stephen & Chandrae - Shag Showcase
Warsaw Collegiate Shag Festival 2017 - Martí Gasool & Sandy Lewis
Camp Hollywood 2014 LA Shag "San / I want my Dime Back"

Trädansgolv i Trädgårdsföreningen?

Eventgruppen i Air Swing har lagt ett medborgarförslag till Linköpings
kommun att anlägga ett dansgolv i trä i Trädgårdsföreningen. Gå in och
rösta på förslaget, alla röster räknas!!
https://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/listview/3GLM/detailsView/11875
?lang=sv

Sista dagen att rösta är 20/5, men det tar mindre än en minut så gör det
gärna med en gång!

Onsdagsswing på Skylten och i Gamla Linköping

Vi fortsätter med Onsdagsswing på Skylten, Södra Oskarsgatan 3 (bakom
järnvägsstationen, 3 minuters promenad från stationen) den 20/4 och ett
extra tillfälle den 27/4 då det är Dansens vecka i Östergötland.
Vi håller en prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19 den 20/4 och 27/4.
Socialdansen på Skylten håller på till kl. 21.30
Onsdagsswing på Skylten håller till i lokalen ”Klubben” och är gratis för
föreningens medlemmar och kostar 50:- per tillfälle för övriga. Den 27/4 är
det gratis för alla!
I maj flyttar vi Onsdagsswing till utedansbanan i Gamla Linköping med
swingdanskvällar 4/5, 18/5, 1/6 samt en säsongsavslutning den 8 juni.
Vi håller en prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19 den 18/5 och 8/6.
Socialdansen på utedansbanan håller på till kl. 21.00

World Lindy Hop Day (WLHD) och kommunens kulturvecka
V21
Den 26 maj ska vi fira World Lindy Hop Day på Babettes Kafferi!

Dagen innan, den 25 maj, kommer det att bli dans på stan tillsammans
med andra dansföreningar då kommunen ordnar kulturvecka under vecka
21. Mer information kommer!
Vi kommer att publicera detaljerad information om de olika aktiviteterna
på vår hemsida https://www.airswing.se/ och även skriva blänkare på vår
Facebook-sida https://www.facebook.com/linkopingairswing/.

Årsmöte och ny styrelse

På årsmötet den 26/3 gavs den avgående styrelsen ansvarsfrihet och en ny,
lite mindre styrelse valdes. Den nya styrelsen för 2022 består av Ivar
Olofsson (ordförande), Frida Bergström (kassör), Bengt Schmeling, Hadeel
Ibrahim, Zsuzsanna Csépányi och Leo Mohseni samt suppleanten Karl
Munsin.

Engagera dig gärna!

Vi är en ideell förening som fungerar tack vare våra entusiastiska
medlemmar som engagerar sig i olika engagemangsgrupper. Vi skulle
gärna vilja se att fler engagerar sig för att kunna fördela arbetet vi utför på
fler personer. Läs gärna på vår hemsida om vilka engagemangsgrupper
som vi har idag och vad grupperna håller på med:
https://www.airswing.se/engagemangsgrupper/
Hitta gärna något som du känner att du vill bidra med och kontakta oss!

Vi har också skrivit några “platsannonser” för att hitta nya engagerade till
vissa utvalda uppgifter, läs gärna dessa! https://www.airswing.se/sokesengagerade-medlemmar/

Förhållningsregler

De förhållningsregler vi satte upp i höstas kommer fortsatt att gälla under våren
2022.
Förutsättningarna att delta på Air Swings aktiviteter under våren 2022 är att:
 Du ska vara fullt vaccinerad med minst två doser mot covid-19.
 Du känner inga sjukdomssymptom (feber, hosta, förkylningssymptom,
muskelvärk eller andningsbesvär), stanna hemma i annat fall.
 Om du har varit sjuk, ska du ha varit symptomfri i minst två dagar.
 Du håller god handhygien, tvätta händerna med tvål och vatten ofta och
noggrant och använd gärna handsprit.

Vi ses på dansgolvet!
___________________
Bengt Schmeling
Kursadministratör, redaktör / Linköping Air Swing
Epost: bengt@airswing.se
Web: https://www.airswing.se
___________________

