
15.00 Tranky Doo
En snabbgenomgång för den som vill 
fräscha upp tranky doo-rutinen. Funkar 
även för den med lite dansvana men som 
kanske inte gjort koreografin innan. Tranky 
doo är en klassisk jazzkoreografi som ofta 
dyker upp på socialdansgolv världen över. 
Bra att ha i sin repertoar! Felicia och Linda 
får dig upp på banan på nolltid.

15.00 All that jazz!
Grundkurs om musiken vi dansar till. När 
föddes jazzen? Varför räknar vi in 5-6-7-
8? Hur stort måste ett band vara för att 
vara ett storband? Allt du velat ha svaret 
på men kanske inte vågat fråga om. Nu 
har du chansen! Erik Lindahl berättar och 
svarar på frågor.

15.00 till 18.00 Vintageloppis
Ta tillfället i akt att fylla på dansgarderoben 
samtidigt som du gör andra glada 
genom att låta skatter från dina hyllor 
vandra vidare. Det kommer finnas galgar 
och bord att lägga dina kläder på samt 
lappar för uppmärkning av namn, pris, 
swish-uppgifter med mera. Observera att 
loppisen inte kommer att vara bevakad 
under hela tiden - på samma sätt som så 
många gånger i dansen är tillit vårt ledord!

16.00 Charleston tips, trix och teknik
Fastnar du lätt i charleston grundsteg? 
Levla upp din charleston med klassiska 
stegvariationer och få till stylingen. Vi 
kollar lite extra på 20’s charleston, cowtail, 
around the world  och scarecrow. Felicia 
och Axel ser till att du får extra swing i 
stegen.

16.00 Musikprovning
Likt en vinprovning där man lär sig skilja 
på olika druvor, men här lär vi oss lyssna 
på olika stilar av jazz. Den välkända låten 
All of me i sju olika tappningar visar 
på bredden och variationsrikedomen i 
denna musikaliska konstform, och du lär 
känna några av de största musikerna och 
artisterna. Garanterat sväng! Erik Lindahl 
guidar genom jazzens historia.

17.00 Prova på stepp
Stepp låter dig utforska ljud och rytmer 
samt utmana din koordination. Var ditt 
eget instrument medan vi dansar oss fram 
till swingmusik! Ta med steppskor om du 
har, eller ta en sko med klack (behöver inte 
vara hög). Henrik guidar dig in i steppens 
värld.

17.00 Vintage hair-inspo!
Vi kikar närmare på och lär oss tre 
olika tidstypiska eller swinginspirerade 
håruppsättningar för långt hår som kan 
varieras med hjälp av accessoarer för att 
få olika karaktär. Vänligen medtag egen 
borste/kam, hårnålar, snoddar etc samt 
spray/mousse. Ta gärna med egen scarf/
blomma/basker för dekoration. Martina 
och Linda hjälper till att skapa hårmagi. 

20.00 Film – Broadway Melody of 1940
Fred Astaire, Eleanor Powell och George 
Murphy sjunger och dansar i denna 
musikal som utspelar sig på och bakom 
scenerna i Broadways magiska värld. 
Musik av Cole Porter.

Tid Stora salen Hörnrummet ”Mellan rummet”

14.45 Vi på Swingum hälsar alla välkomna!

15.00 Jazzrutin ”Tranky Doo”  
50 minuter workshop 
med Linda och Felicia.

”All that jazz!” 
Grundkurs om 
musiken vi dansar 
till med Erik.

Vintageloppis!

Ta med dig skor, 
kläder och annat 
som du skulle vilja 
sälja.

16.00 Charleston
50 minuter workshop 
med Axel och Felicia.

”Musikprovning”
med Erik.

17.00 Prova på stepp 
50 minuter workshop  
med Henrik.

Vintage  
hair-inspo!  
med Linda och 
Martina.

18.00 Ställa i ordning inför middagen i Stora salen.

18.30 Middag med catering!

20.00
– 23.00

Socialdans med fika! Filmvisning:  
”Broadway  
Melody of 1940”

VARMT VALKOMMEN TILL
..

LORDAG DEN 13 NOVEMBER      KLOCKAN 14.30 - 23.00
.. .

KOM OCH FIRA SWINGUM SWEET SIXTEEN MED OSS!

Äntligen har det blivit dags att fira Swingum, men då ett år har hunnit gå 
är det inte längre en 15-åring vi firar utan det har hunnit bli en 16-åring! Du 
är välkommen till en dag med roliga och utmanande workshops, möjlighet 
att få lyssna på och prata om musiken vi dansar till, se på film, fixa håret i en 
tidsenlig frisyr och både sälja och köpa kläder. Givetvis kommer vi också att 
dansa, var inte oroliga! Det kommer att finnas fika under dagen så att vi orkar 
med alla aktiviteter och vi äter gemensam middag.

För dig som är medlem är deltagande på dagen kostnadsfritt. För dig som inte 
ännu är medlem men vill delta så kostar det 200 kr, då blir du också medlem 
för resten av året och kommer kunna gå på resterande socialdanser utan 
kostnad. 

Anmälan sker via swingweb.se/swingum/shop. Det är viktigt att såväl 
medlemmar som kommande medlemmar anmäler sig så att vi har koll på hur 
mycket fika och middag vi ska ordna samt specialkost!

För att citera Erik Lindahl, Swingums första ordförande: 

”Well, 16 är ju antalet åttor i ett jazzkorus,  
det är också värt att uppmärksamma!”

Väl mött!

SwingumSwingumSwingum 
SweetSweetSweet SixteenSixteenSixteen
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ANMAL DIG NU PA SWINGWEB.SE/SWINGUM/SHOP
.. .


