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Jitterbuglektion
i absolut världklass
De dansar som på swingpjattarnas tid, Lindy hop-dansarna i föreningen Swingum i Umeå.
– Det är bara glädje! utbrister
Karolina Oscarsson.
I helgen hade de besök av två
danslärare med världsrykte.
Skye Humphries och Frida Segerdahl reser världen runt för att
hålla kurser i Lindy hop.
I lördags kom de till Sofiehems föreningshus på Gimonäs i Umeå.
Erik Lindahl, ordförande i dansföreningen Swingum, förklarar vad besöket innebär:
– Vad skulle det betyda om Zlatan
kom till Flurkmark? Det här är
världsstjärnor!
Han beskriver det som en ”kontrollbesiktning”. Genom besöket kan
dansarna i Umeå få kvitto på vad de
kan samtidigt som de lär sig nya detaljer.
– Sedan är det en stor inspiration
att se dem dansa, säger Erik Lindahl.
Förutom övningar under lördagen
och söndagen blev det social dans
med levande orkester, Lars Enmarks
stora styrka, på lördagskvällen.
– Vi vill sprida dansglädje. När vi
får hit så förnämliga instruktörer
blir det en extra festlig helg, säger
Erik Lindahl.

Tipptopp-dansare
Dansarna i Sofiehems föreningshus
är inga nybörjare, vilket Skye
Humphries och Frida Segerdahl
snabbt kan konstatera.
– De är tipptopp. Och det är en härlig lokal, säger Frida.
De åker runt stora delar av världen
för att hålla kurser. Nyligen var de
i Frankrike och i Ungern. Till veckan
åker Skye till Boston medan Frida
åker till Hamburg.
– Lindy hop finns överallt. Jag tror
det hade en peak för några år sedan,
men det finns en stor och stadig kärna kvar. Det är ingen risk att det kommer att försvinna, säger Frida.
Lindy hop utvecklades i Harlem
i New York i slutet av 1920-talet. Namnet kommer från Charles Lindberghs
historiska första soloflygning över
Atlanten 1927, The Lindy hop. Dansen kallas även jitterbug och var som

SVENSK
HUSMANSKOST!
Även pizza/salladsbuffé
Må-to 10-21, fre-lör 10-22,
sön 11-21

Skye Humphries och Frida Segerdahl, danslärare med världsrykte, visar sitt
kunnande.
allra hetast på 1930- och 1940-talet.
Dansstilen fick sedan ett uppsving
på 1980-talet.
– Sverige är det land som verkligen
stod för att dansen fick en revival.
När jag startade i Staterna tittade vi
framför allt på de svenska dansarna,
säger Skye Humphries som numera
är bosatt i Malmö.
Karolina Oscarsson är en av de entusiastiska dansarna i föreningen
Swingum i Umeå:
– Man blir så glad och får en fantas-

Semifreddo
á la Paolo
Roberto

090-17 14 82 • www.angelini.se
Hotel Aveny • Rådhusespl 14 Umeå

Vasaplan. Tel 090-12 99 12

tisk energi. Det är också fantastisk
motion.
Hon började för cirka fyra år sedan. Nu har hon börjat intressera sig
för swingmusiken också.
– Musiken är väldigt medryckande,
ler hon och återvänder till dansgolvet.

Julbord
0933-240 38

ANDERS WYNNE
090–15 12 02
anders.wynne@vk.se

NORRLANDSOPERAN
PRESENTERAR
ALTERNATIVT
JULBORD ONS, TORS, LÖR
1.12–22.12 FRÅN KL 17
090-12 28 91

ÄNTLIGEN LUNCH!
Kanonluncher varje vardag mellan 11.00-13.00
4 olika rätter.
090-13 58 30

www.kronlundkursgard.se

JULBORD PÅ
DAGENS LUNCH

vardagar 11–14

Boka på 090-301 30
www.brannlandswardshus.se

11.00–13.30
Varmt välkommen
1:a – 22:a december!
www.bistrolegarage.com

3 varmrätter (husman)
Dagens pizza
Stor salladsbuffé

0935-109 30 • www.hotelvannas.se

Lunch, Catering,
Festlokal

NU HAR VI
ÖPPNAT!

Vi finns på: Umeå Arena,
Ön, Mariehem, Uminova

Mariehemsvägen 2, Umeå

Ring 090-14 11 49

Njut av vårt stora
hemlagade julbord.
– Boka redan nu!

– Mat från hela världen –

Dagens lunch
Affärslunch

En upplevelse!

www.restaurangornen.se

090-77 23 58
Järnvägstorget, Umeå

