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18 jan Dansstart med blandad
bugg- och swingmusik! 1922 på Vipeholm.
8 feb Boogie Woogie minikurs.
19-20 på Vipeholm – sedan
bugg som vanligt till 21:30.
13 feb Buggträning med Stephan
Pettersson. 9:30-12 allmän
träning, 12:30-15
parträning.
15 feb Boogie Woogie minikurs.
22 feb Boogie Woogie minikurs.
27 feb Buggträning med Stephan
Pettersson.
29 feb Boogie Woogie minikurs.
4 mar Årsmöte. Farmakologen
högst upp, kl 18.
19 mar Lindyträning med Benny
Thunell.
16 apr Lindyträning med Benny
Thunell.

Och så bugg varje tisdag och lindy
varje torsdag. Väl mött på
dansgolvet!

Nr. 1 2000

2000-01-09

Nytt år, nya krafter – och ett lite annorlunda Gåsablad! Min förhoppning
är att det ska finnas plats till lite mera i detta föreningsforum än bara
korta notiser. Alla som vill bidra med något dansrelaterat – berättelser
från dansläger eller -kvällar, tips, debattartiklar eller annat ni tycker
passar – är välkomna att göra så! Mitt tel-nr. återfinns på näst sista
sidan, tillsammans med föreningens andra funtionärer. Denna sida ska vara
ett stående inslag, liksom kalendariet på sista sidan.
God fortsättning på det nya året – och dansa mera!
Sindra

Dansstart blir det tisdagen den 18/1, med både bugg och swing, på

Vipeholmsskolan kl. 19-22. Billig och god fika samt härlig stämning
utlovas. Välkomna!
Efter det kör vi som vanligt, med fri bugg och foxtrott tisdagar kl. 1921:30 på Vipeholm, och fri swing på torsdagar kl. 19:30-21:30 på
Gråsparvsskolan. På torsdagar fortsätter vi med succén “veckans tur”,
som lärs ut kl. 19:30.
Ni som dansat mycket i höst ombeds att hjälpa till att sitta vakt i vår.
Har du fått en vaktlista med detta utskick så är du med!

Vårens minikurser blir i Boogie Woogie och Funk/Hiphop, fyra

tisdagar vardera, samt en helgkurs i Foxtrott.
Boogie Woogie kan sägas ligga någonstans mittemellan Bugg och
Lindy, missa inte detta! Björn Åkesson och Helén Hansson lär oss den
8, 15, 22 & 29 februari, kl. 19-20 på Vipeholm.
Funk/Hiphop är inte ännu säkerställt, men mera info kommer framåt
våren.
Foxtrott: Musikanpassningsexperten Thomas Persberg ska hjälpa oss
bli bättre mysdansare! Det blir en halvdagskurs: förmiddagen för
nybörjare och eftermiddagen för fortsättare. Datum meddelas senare.

Gåsastegets årsmöte kommer att äga rum den 4 mars kl. 18,

längst upp på Farmakologiska institutionen (bredvid Gerdahallen). Vi
diskuterar det gågna året och det kommande, röstar fram en ny styrelse
och festkommitté, och äter och umgås. Efteråt åker vi ut och dansar!

Externa tränare. A-dansaren Stephan Pettersson tränar oss i bugg
söndagarna 13:de och 27:de februari. Allmän träning 9:30-12, parträning 12:30-15. Priset är 100 kr/pass för medlemmar, 150 kr för
andra.
I jitterbugg kommer Benny Thunell söndagarna 19/3 och 16/4. Medelnivå 9-12, avancerad nivå 12:30-15:30, och parträning 15:30-16:30.
Pass 1 och 2 samma pris som buggen, pass 2+3 tillsammans 130 kr för
medlemmar, 180 kr för andra.
Mailinglistan håller dig à jour med allt som händer i och runt
föreningen! Skicka ett tomt mail till gasasteget-subscribe@listbot.com, så
är du också med! Vi har dessutom en hemsida väl värd ett besök eller
två – come.to/gasasteget !
Ledig danslokal. På onsdagar kl. 18:30-19:30 har vi tillgång till

gympasalen på Lovisaskolan. Ingenting organiseras under denna tid,
den är till för de som vill träna lite extra. Musikanläggning finns. Vill ni
utnyttja lokalen, så ring Björn, David eller Martin för nyckeln.

Uppvisningsgruppen visar upp sig för att – förutom att ha kul –
skapa rikedom och ryktbarhet åt föreningen! Vi säljer dansunderhållning till privata fester och offentliga sammanhang – rekommendera oss
gärna till era bekanta!
Vi dansar koreograferad bugg, koreograferad lindy hop och jazzrutiner.
Gruppen är öppen för den som känner sig mogen att träna seriöst och
visa upp sig inför publik. Vi tränar på måndagar på Gråsparvsskolan kl.
19:30-21:30, plus extraträningar. Ett specifikt schema finns på vad som
tränas vilka måndagar – man behöver inte delta i alla nummer. Eftersom lindykoreografin och jazzrutinerna är svårare att träna in, läggs lite
mer tid på dessa än på buggkorreografin.
Vi söker ett fräckt namn till dansgruppen - kom gärna med förslag till
Sindra! Det slutgiltiga namnet publiceras i nästa Gåsablad.
Club Hep Cat är en swingklubb som Gåsasteget samarbetar med.
Det är en nattklubb, och vid varje klubbtillfälle ges en nybörjarlektion i
East Coast Swing. Verksamheten kompletterar vår föreningsverksamhet, och upplevs inte av styrelsen som konkurrerande. Samarbetet
innebär att vi gör reklam för varandra, och når ut till varandras medlemmar. Samarbetet har visat sig mycket fördelaktigt för båda parter –
t. ex. har Gåsasteget fått ett nytt, stort gäng entusiastiska jitterbuggare!

Priser:

medlemmar övriga
Inträde tisdagsbugg
eller torsdagsswing...........................10:20:Inträde terminsstart och –slut.......... 20:40:Inträde minikurs (inkl. bugg)............20:40:Medlemsskap hela året...............................110:Betala gärna medlemsskap med bifogade pg-blankett!
Medlemsskap ger också rejäla rabatter på Gåsastegets söndagsträningar och fester, samt 10% rabatt på kurser i bugg och lindy hop som
ges i samarbete med Gåsasteget.
Gåsastegets postgironummer: 825367-6

Styrelsen:
Björn Åkesson
046-126128
Ordförande
Sindra Peterson
046-147667
Vice ordförande, Gåsabladsredaktör
Jonas Gunnarsson
046-123583
Kassör
Pia Wendel
046-135557
Sekreterare
Liss Kjernli
046-149240
Ledamot
Håkan Larsson
070-5675292
Suppleant, e-maillisteansvarig
Per Göran Andersson
046-126556
Suppleant, musikansvarig
Ulf Larsson
040-970916
Suppleant

bjorn.akesson@farm.lu.se
sindra.peterson@biokem.lu.se
jonas.gunnarsson@tft.lth.se
pia.wendel@osk.specialskolorna.se
liss.kjernli@tetrapak.com
haakan.larsson@doro.se
per.g.andersson@se.abb.com
ulfl@softech.se

Webbmaster: Jessica Strandh 040-933558
dsro71@hotmail.com
Festkommittén: kontaktperson Petra Andersson, 046-123583

Danslokaler:
Vipeholmsskolans samlingssal
Vipeholmsvägen, nära Hardebergaspåret.
Gråsparvsskolan – “the sparrow”
Gråsparvsvägen 1, samma hus som Landstingets Dagcentral.
Lovisaskolan
Sofiavägen 7.
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