Linköping Air Swing
Redaktörens ord / hösten 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, Collegiate Shag och Air Teens är i full gång
och våra socialdanser Onsdagsswing varannan vecka på kulturhuset
Skylten är välbesökta.
Den 15 oktober hade vi en fantastisk dansfest på temat ”kanadensisk
thanksgiving” med livemusik av Husbandet på Dansens Hus.

Nybörjarkurs i Blues
Diego och Laura kommer att hålla i en nybörjarkurs i Blues på tisdagar
19:30-21:00 i Folkungaskolans Aerobicsal. Den startar vecka 45 (veckan efter
höstlovet) den 8 november, det blir 6 tillfällen att lära sig att dansa Blues.
Du kan läsa mer om kursen här: https://www.airswing.se/kursbeskrivningar/
Anmälan till denna kurs har redan öppnat på vår kurssida:
https://www.airswing.se/vara-kurser/

Dansfest på Landerydgården den 12 november

Den 12/11 blir det dansfest med livemusik till Nap King Carl på
Landerydgården! Vi planerar en workshop i Boogie Woogie för
lindyhoppare och en prova-på-timme i Lindy Hop. Det kommer också bli
ett uppträdande av Air Swings egen showgrupp, missa inte det!

Onsdagsswing på Skylten

Vi fortsätter med Onsdagsswing på kulturhuset Skylten, Södra
Oskarsgatan 3 (bakom järnvägsstationen, 3 minuters promenad från
stationen).
Det blir socialdans till swingmusik varannan onsdag kl. 19.00-21.30:
 2/11
Prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19.
 16/11 Nybörjarrepetition mellan kl. 18-19.
Vi spelar något lugnare tempo under socialdansen.
 30/11 Prova-på-timme i Lindy Hop mellan kl. 18-19.
 14/12 Socialdans till liveband, Rydskogen Joymakers kl. 19.00-21.30.
Socialdansen på Skylten håller på till kl. 21.30
Mat och fika kan köpas på Skyltens café som är öppet till 20.30.

Onsdagsswing på Skylten håller till i lokalen ”Klubben” och är gratis för
föreningens medlemmar och kostar 50:- per tillfälle för övriga.
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/sokesengagerade-medlemmar/
Vi ses på dansgolvet!

