Linköping Air Swing
Redaktörens ord / juli 2022
Om du inte vill ha dessa utskick från Linköping Air Swing kan du meddela oss här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJZF3fyA4JVKvphozbIKJdm1v-eZYQ_yxo1dTxVuY_zeGYUQ/viewform?us
p=sf_link

Hep Hep!
Vi har nu planerat höstens terminskurser som kommer att öppnas för anmälan den 1 juli
klockan 10.00! Kurserna startar vecka 36, i början av september, läs mer om kurserna nedan.
Du anmäler dig till kurserna här: www.airswing.se/vara-kurser/

Söndagsswing i Gamla Linköping
Den 7 augusti startar vi socialdanser på söndagar på utedansbanan i Gamla Linköping. Det
blir Söndagsswing varje söndag i augusti samt den 4 september innan vi flyttar in på Skylten.
Söndagen den 21 augusti håller vi Öppet Hus hela eftermiddagen och kvällen på
utedansbanan i Gamla Linköping. Det planeras prova-på’er i Lindy Hop, Collegiate Shag, Blues
och Solojazz samt livemusik till Husbandet på kvällen.

Onsdagsswing på Skylten
Den 7 september (vecka 36) flyttar vi in våra regelbundna socialdanser till Skylten, Södra
Oskarsgatan 3 (bakom järnvägsstationen, 3 minuters promenad från stationen). Vi kommer
att arrangera Onsdagsswing varannan vecka, jämna veckor.

Höstens kurser i Lindy Hop

Höstens terminskurser 2022 startar vecka 36 med följande kurser:
●
●
●
●
●
●
●

Lindy Hop Nybörjare (måndagar) – 12 tillfällen på måndagar
Lindy Hop Nybörjare (torsdagar) – 12 tillfällen på torsdagar
Lindy Hop Nybörjarmedel – 12 tillfällen på måndagar
Lindy Hop Medel PLUS – 12 tillfällen på tisdagar
Let’s get you swinging (Lindy Hop temalektioner) – 3 tillfällen på tisdagar
Collegiate Shag Nybörjare – 6 tillfällen på torsdagar
Collegiate Shag fortsättning – 6 tillfällen på torsdagar

Anmälan till höstens kurser öppnar den 1 juli, kl. 10:00.
Du anmäler dig här: www.airswing.se/vara-kurser/
Vi håller på att planera att även starta kurser i Blues och i solojazz, vi återkommer om detta.

Lindy Hop Nybörjare (måndagar eller torsdagar)
I höst erbjuder vi två nybörjarkurser, den ena på måndagar och den andra på torsdagar. Med
detta vill vi ge så många dansare som möjligt chansen att börja dansa Lindy Hop!
Detta är kursen för dig som inte har dansat Lindy Hop tidigare. Vi går igenom grunderna i
dansen, de viktigaste stegen och turerna. Det är helt ok att gå denna kurs mer än en termin
innan man fortsätter till nästa nivå, nybörjarmedel.
Denna kurs passar också för dig som har testat en eller flera Lindy Hop prova-på-timmar.
Inga förkunskaper eller danspartner krävs.
Lindy Hop Nybörjare måndagar
Ledare: Zsuzsi Csépányi och Olle Lybegård
Antal tillfällen: 12
Tid: Måndagar 19:30-21:00, 5/9-28/11 2022 (vecka 36-43, 45-48), uppehåll V44, höstlov
Var: Danssalen i Folkungahallen
Pris: 600 kr.
(plus 100 kr i medlemsavgift i Linköping Air Swing, om du inte redan är medlem för aktuellt
kalenderår)
Rabatt för personer 26 år eller yngre: 100 kr.
Vilken nivå passar efter denna kurs? Nybörjarmedel
Lindy Hop Nybörjare torsdagar
Ledare: Karl Munsin och Erika Svensson
Antal tillfällen: 12
Tid: Torsdagar 18:00-19:30, 8/9-1/12 2022 (vecka 36-43, 45-48), uppehåll V44, höstlov
Var: Danssalen i Folkungahallen
Pris: 600 kr.
(plus 100 kr i medlemsavgift i Linköping Air Swing, om du inte redan är medlem för aktuellt
kalenderår)
Rabatt för personer 26 år eller yngre: 100 kr.
Vilken nivå passar efter denna kurs? Nybörjarmedel
Lindy Hop Nybörjarmedel
Den här kursen vänder sig till dig som tryggt kan använda det du har lärt dig på
nybörjarkursen, eller om du redan har gått nybörjarmedel under en eller flera terminer.
Innehållet i denna kurs består av grundläggande turer så att du kan skaffa dig en god
kunskap om de viktigaste turerna. Till dessa turer lägger vi till variationer som förändras varje
termin så att du får nya utmaningar och inspiration även om du har tagit den här nivån
tidigare. Förutom att utöka din repertoar av turer, kommer du att få en bättre förståelse för
strukturen, musikaliteten, kunna dansa i olika tempo, bli mer bekväm med att dansa
tillsammans med din partner och bli mer fri i din improvisation.
Vi rekommenderar att gå kurs på denna nivå minst två eller flera gånger tills man blir säker på
materialet på den här nivån. Kursinnehållet varierar mellan terminerna.

Ledare: Christian Skoog och Zsuzsi Csépányi
Antal tillfällen: 12
Tid: Måndagar 18:00-19:30, 5/9-28/11 2022 (vecka 36-43, 45-48), uppehåll V44, höstlov
Var: Danssalen i Folkungahallen
Pris: 600 kr.
(plus 100 kr i medlemsavgift i Linköping Air Swing om du inte redan är medlem för aktuellt
kalenderår)
Rabatt för personer 26 år eller yngre: 100 kr.
Vilken nivå passar efter denna kurs? Nybörjarmedel (flera ggr) eller Medel
Lindy hop Medel PLUS
Lindy Hop Medel PLUS riktar sig till dig som har gått Lindy Hop medelkurs en eller flera
terminer och även dig som har känt på AirSwings medelavancerade kurser.
Du kan grunderna i Lindy Hop ordentligt och du kan dansa i högre tempo med bibehållen
teknik och kroppskontroll. Du socialdansar/ tränar Lindy Hop regelbundet samt blandar
naturligt 6:or, 8:or, charleston och jazzsteg.
Följare ska även kunna twista. Du har grundläggande musikkänsla och kan föra/följa
obehindrat med olika partner.
Nytt material och repetition blandas med teknikträning och improvisationsövningar. Här kan
du vidareutveckla och fördjupa din dans. Vi lägger fokus på känsla, stil och teknik i Lindy Hop.
Vi rekommenderar att du inte har bråttom att byta kursnivå utan går nybörjarmedel-nivån
under flera terminer då kursinnehållet varierar mellan terminerna.
Ledare: Helena Balogh och Jocke Thorsten
Antal tillfällen: 12
Tid: Tisdagar 18:00-19:30, 6/9-29/11 2022 (vecka 36-43, 45-48), uppehåll V44, höstlov
Var: Folkungahallens Aerobicsal
Pris: 600 kr.
(plus 100 kr i medlemsavgift i Linköping Air Swing om du inte redan är medlem för aktuellt
kalenderår)
Rabatt för personer 26 år eller yngre: 100 kr.
Let’s get you swinging (Lindy Hop temalektioner)
Detta är en kortkurs för er som har gått minst en termin Lindy Hop på nivå Nybörjarmedel
eller har en del erfarenhet av swingdans. Under tre lektioner kommer våra lärare att bjuda på
swingdans med fokus på partner connection, energi och musikalitet. Denna kurs är ett bra
komplement för er som går våra Lindy-kurser på nivå Nybörjarmedel och Medel Plus.
Ledare: Diego Stingo och Laura Carra
Antal tillfällen: 3
Tid: Tisdagar 19:30-21:00, 4-18/10 2022 (vecka 40-42)
Var: Folkungahallens Aerobicsal
Kostnad: 150 kr.

(plus 100 kr i medlemsavgift i Linköping Air Swing, om du inte redan är medlem för aktuellt
kalenderår)
Collegiate Shag Nybörjare
Detta är en kurs både för er som inte har dansat Shag tidigare och för er som har testat en
eller flera Collegiate Shag prova-på-timmar och vill få chans att träna mer på denna
swingdans. Vi går igenom grunderna i dansen, de viktigaste stegen och turerna.
Inga förkunskaper i Shag krävs men förkunskaper i någon annan swingdans rekommenderas.
Ingen danspartner krävs.
Här kan ni läsa mer om Collegiate Shag (Wikipedia).
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”
Ledare: Karl Munsin, Laura Carra och Diego Stingo
Antal tillfällen: 6
Tid: Torsdagar 19:30-21:00, 8/9-13/10 2022 (vecka 36-41)
Var: Danssalen i Folkungahallen
Kostnad: 300 kr.
(plus 100 kr i medlemsavgift i Linköping Air Swing, om du inte redan är medlem för aktuellt
kalenderår)
Collegiate Shag fortsättning
Detta är en kurs för er som har dansat Shag tidigare och för er som har gått vår nybörjarkurs i
Collegiate Shag. Vi kommer att fortsätta att jobba med grundstegen och bygga vidare med
lite mer avancerade turer och musikalitet.
Ledare: Karl Munsin, Laura Carra och Diego Stingo
Antal tillfällen: 6
Tid: Torsdagar 19:30-21:00, 20/10-1/12 2022 (vecka 42-43, 45-48), uppehåll V44, höstlov
Var: Danssalen i Folkungahallen
Kostnad: 300 kr.
(plus 100 kr i medlemsavgift i Linköping Air Swing, om du inte redan är medlem för aktuellt
kalenderår)

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-engagerade-medlemmar/

Ha en härlig sommar!

