Linköping Air Swing
Redaktörens ord / maj-juni 2022
Om du inte vill ha dessa utskick från Linköping Air Swing kan du meddela oss här.

Hep Hep!
Jag skulle vilja tacka alla kursdeltagare och våra kursledare för vårens
terminskurser!
Tack Christian, Diego, Erika, Helena, Jocke, Karl, Laura, Olle, Sofia och Zsuzsi, samt
våra prova-på-lärare och inhoppare Anna F, Anna W, Ebba, Gen, Hadeel, Karin L,
Malin, Petter och Ömer. Tack Karin E för att ha hjälpt mig att DJ'a.
Och tack till alla som har engagerat sig i vår verksamhet på annat sätt!
Vi fortsätter med våra socialdanser Onsdagsswing på utedansbanan i Gamla
Linköping. Vilken härlig uppslutning med över 50 dansare vi hade sist!
Den 25 maj dansade vi på sta’n under kulturveckan och den 26 maj firade vi
tillsammans med närmare 80 dansare World Lindy Hop day på Babettes Kafferi
med workshops, prova-på och dans till liveband - Nap King Carl!

Onsdagsswing i Gamla Linköping

Vi fortsätter med Onsdagsswing på utedansbanan i Gamla Linköping med
swingdanskvällar den 1 juni (dans till DJ) och en säsongsavslutning den 8 juni
med dans till Husbandet.
Vi håller en prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19 den 8/6.
Dansen på utedansbanan börjar kl. 18.00 håller på till kl. 21.00.
Evenemanget är gratis för föreningens medlemmar och kostar 50:- per tillfälle för
övriga.

Söndagsswing i Gamla Linköping i augusti

Efter ett sommaruppehåll drar vi igång med Söndagsswing på utedansbanan i
Gamla Linköping den 7 augusti, 21 augusti och 4 september.

Övriga danstillfällen

Tisdagen den 7 juni ordnar vi en grillkväll vid Vallamassivet mellan 17.30-19.00
med efterföljande dans till Linköpings storband på utedansbanan kl. 19.00-21.00
som Folkungagillet anordnar.
Lördagen den 18 juni är det Big Band Bonanza i Malexander med storbandsjazz
då inte mindre än 9 olika storband (Aircraft Big Band, Linköpings storband, Motala
Big Band, Söderköpings storband, Wåhlin Big Band, Hardes Big Band, Lusen,
Mjölby Storband och Linköpings Jazz Orchestra) spelar hela eftermiddagen och
kvällen mellan kl. 14.15-22.00, se
https://www.facebook.com/events/515648096718388
Det ska finnas ett lite mindre (ca 7x4 m) dansgolv framför en av scenerna.

Herräng Dance Camp med workshops och danskvällar 9-30 juli, se
https://www.herrang.com/
Tisdagen den 23 augusti arrangerar Folkungagillet dans till Linköpings storband
på utedansbanan i Gamla Linköping, kl. 19.00-21.00.
Tisdagen den 30 augusti arrangerar Folkungagillet dans till Hardes storband på
utedansbanan i Gamla Linköping, kl. 19.00-21.00.
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/.

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/sokes-engagerademedlemmar/

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!

