Verksamhetsplan för Swingkatten - 2019

Föreningen
Lärarrekrytering & lärarutbildning
För att säkerställa att föreningen kan fortsätta tillhandahålla danskurser i den omfattning som
efterfrågas skall föreningen aktivt arbeta med att rekrytera nya danslärare.

Administration
Under 2019 kommer samarbetet med en redovisningsbyrå för att sköta bokföring och administration
att fortsätta och utvecklas. Målet är att skapa en så billig, effektiv och lättskött administration som
möjligt.

Marknadsföring
Att synliggöra föreningens verksamhet är viktigt för att säkerställa tillströmningen av nya medlemmar
och ska därför vara en naturlig del av det föreningen gör. Föreningen ska under året genomföra två
”Öppet Hus”-evenemang och aktivt jobba med både prova-på-kurser, affischering och liknande,
särskilt då anmälningarna är öppna för föreningens kurser.

Lindy hop
Kursverksamhet i Uppsala
Danskurserna är kärnan i föreningens verksamhet. Kursutbudet planeras av respektive lärargrupp
och samordnas av kursrådet. Kursrådet består av lärarrepresentanter för de olika dansgrenarna.
Sammankallande är styrelsens representant i rådet. Kursrådet planerar att sammanträda minst en
gång per termin. Rådets uppdrag är också att bestämma tider för kursstart, se till att anmälan till
kurser och intresseanmälningar läggs upp på ett korrekt sätt samt att vid behov diskutera mer
strategiska frågor kring kursutvecklingen, som t ex rekrytering och utbildning av lärare.
I år tänkte kursrådet fortsätta samarbetet med CogWork vad gäller kursadministrationen och försöka
få till något löpande och stabilt så att vi kan lägga över fler discipliner på dem.
Kursutbudet styrs dels av efterfrågan, dels av föreningens kapacitet att erbjuda undervisning.
Efterfrågan på kurser var mycket hög under hösten 2018. Det liknar det mönster som brukar prägla
tillströmningen, dvs. att kurserna fylls lättare på hösten.
Föreningen avser att under 2019 erbjuda ett liknande kursutbud som de senaste åren.

Autentisk jazz
Målsättningen för 2019 är att fortsätta med tre nivåer, och försöka få in externa lärare till de två
högsta nivåerna.

Lindy hop
Lindy-hopkurserna fortsätter vara stommen i Swingkattens verksamhet även under 2019. Under
våren kommer tre grundkurser (en för dansare upp till 30 år), två fortsättningskurser samt två

medelkurser ges. Medelkursen kommer vara uppdelad på två nivåer, nöjd och engagerad. Dessutom
kommer det att ges en medelavancerad och en avancerad kurs där deltagarna i vanlig ordning
genomgår en audition för att få veta vilken nivå de får dansa på.
Senare under våren planeras det även en träningskurs för extra engagerade dansare där ett större
eget ansvar kommer förväntas.
För hösten är kursupplägget inte spikat än, utan kommer att fastställas under våren. Formatet och
omfattningen kommer dock vara ungefär detsamma som under vårterminen 2019.

Kursverksamhet i Knivsta
I Knivsta fortsätter vi att arrangera en grundkurs och en fortsättningskurs i Lindy Hop per termin
under 2019.
Vi fortsätter också med våra uppskattade kursavslutningar med socialdans och knytisfika.
Våravslutningen planeras att för femte året i rad genomföras på utomhusdansbanan vid Kvarngården
i södra Knivsta. Planerat datum för detta är 17 maj.

Träning
Träningarna kommer fortsätta som föregående år, på tisdagar och torsdagar. Beroende på eventuellt
intresse kommer extra träningstillfällen anordnas under sommaruppehållet. Då kostnaderna för
träningarna är låga har träningsvärdarna stor möjlighet att själva anpassa utformningen efter hur
efterfrågan löpande ser ut.

Socialdans
Swingkvällar
Under året planeras fem stycken swingkvällar, tre på våren och två på hösten. Precis som tidigare år
kommer ett inträde tas ut av de gäster som inte ställer upp som volontärer under kvällen.
Målsättningen är att fortsätta anordna swingkvällar i bra lokaler med band som drar dansare.

Cat’s Corner
Socialdansen på Cat’s Corner under 2019 kommer att fortsätta i samma stil som tidigare år, med
veckovis återkommande verksamhet varje tisdag på Drabanten, med uppehåll under sommaren då
parkdansen tar vid.
Under året kommer det att bli ca 35 tillfällen som genomförs.
Det finns utrymme för lärare och medlemmar att ordna workshop eller prova på eller liknande en
timme innan socialdansen i anslutning till varje evenemang. Medlemmarna uppmanas att gärna göra
inplanerade uppträdanden under kvällarna. Några enstaka av dessa 35 tillfällen kommer även att ha
utrymme för livemusik och inhyrd Dj.

Shake Rattle and Roll
Under året kommer minst fem socialdanskvällar i Boogie Woogie genomföras på Grand och på
Drabanten. Antalet deltagare är generellt ganska lågt så kostnaderna anpassas därefter. Det innebär
att vi inte har livemusik utan nöjer oss med DJs.

Parkdans
Under sommaren 2019 planerar vi att som tidigare år arrangera parkdans på danspaviljongen från
juni till augusti med workshops/prova-påer och band.

Boogie Woogie
Kursverksamhet
I vår kommer vi att gå från tre kursnivåer till två: grundkurs samt fortsättningskurs. Detta eftersom
det har varit så få deltagare på den avancerade nivån under det senaste året. Förmodligen så
kommer vi att ha samma upplägg under höstterminen men vår förhoppning är att deltagarantalet
under våren är så pass stort att vi har underlag för en avancerad kurs också.

Träningar
Vi planerar att hålla träningar i Boogie woogie före och efter kursstart samt ett par tillfällen under
terminerna på samma dag och tid som kursen går. Totalt ca 10-12 träningar under året.

Parkdans
Under sommaren planerar vi att som tidigare år arrangera parkdanser i Boogie woogie på
danspaviljongen.

Lärarkurs
Den 19/1 kommer vi att ha en kortkurs på tre timmar riktade till Boogie woogie lärarna och personer
med intresse för att undervisa, med syfte att utveckla oss till bättre lärare samt att öka samarbetet i
lärargruppen. Det finns önskemål om att ha en lärarkurs igen i höst inför höstterminen och då bjuda
in ännu fler personer som kan tänkas vilja bli lärare i Boogie woogie.

Uppsala Boogie Woogie Weekend
En helgkurs i Boogie Woogie planeras för 2019, precis som tidigare år. Kursen är planerad att äga rum
den 22-24 mars och erbjuder två kursnivåer, som delas in efter audition under helgen. Deltagarna
erbjuds åtta timmar workshop, två socialdanskvällar och en tedans i Boogie Woogie.

Balboa Swing
Ordinarie kursverksamhet
Under året planeras kurser på grund- och fortsättningsnivå. Under våren har dock de reguljära
kurserna fått inställas pga instruktörsbrist, eftersom underlag för att hålla hela kurser saknas. Det
skulle behövas minst ett nytt lärarpar i Balboa Swing för att komma till rätta med bristen, men inget
nytt par har visat intresse för undervisning.
Tyvärr är det svårt att få externa instruktörer till Uppsala en vardagskväll.

Extra kursverksamhet
Någon extra kortkurs per termin i Balboa Swing planeras, förutsatt att intresse och möjlighet finns.

Sunday Swivels
Tre tillfällen för Sunday Swivel är inplanerade under våren och ytterligare tre under hösten. Lokalen
som bokades är Drabanten. Höstterminen är inte bokat än.
Eftersom Katharina Hillman inte längre kan hjälpa till under 2019 söker vi personer som är villiga att
göra det.

Blues
Undervisning och träning
Eftersom deltagarantalet höll i sig så väljer vi att fortsätta med möjligheten att ha en uppdelad
terminsundervisning där man kan anmäla sig till olika block eller gå hela. Denna gång kommer vi att
hålla i lite längre fast färre pass i varje kurs och lägga nivåerna efter varandra under terminen men
med socialdans varannan vecka så att man ändå kan fortsätta att hålla igång hela säsongen men även
repetera eller ta igen om man har missat ett tillfälle. På nybörjarnivån kör vi alltid att alla både för
och följer medan vi på medelnivån eventuellt kör med uppdelade roller beroende på vilka som
anmäler sig. Vi ämnar introducera Nathalie A och Viktor D som nya lärare under året.

Autentisk jazz
Kursverksamhet
Målsättningen för 2018 är att fortsätta med tre nivåer, och försöka få in externa lärare till de två
högsta nivåerna.

Showgrupper
MessAround
MessAround fungerar som marknadsföringskanal för Swingkatten, samt inspirerar och underhåller
föreningens medlemmar. MessAround anlitas även för underhållning externt.
Under 2019 planerar MessAround att uppträda inför föreningens medlemmar vid Swingkvällar eller
Cat´s Corner samt vid marknadsföringsevent för Swingkatten.
Precis som föregående år kommer MessAround att uppträda på diverse tillställningar, vilket ger stora
möjligheter att sprida Swingkattens och MessArounds namn till en bredare publik och öka intresset
för swingdans och föreningens kurser. Externa gig genererar inkomster till föreningen som
showgruppen i sin helhet disponerar för showverksamheten. Under ett år ses showgruppen vanligen
av flera tusen personer runtom i Uppsala/Stockholmsregionen.
För att visa upp swingdans inför en ännu större publik och motivera gruppen till extra hård träning
har MessAround som ambition att ta sig an ett eller flera större projekt varje år. Under 2019 planerar
MessAround ett projekt med Uppland Big Band.
Vi planerar även att köpa in snyggare träningströjjor för att tydligare synas på internationella event
(och andra event).

Efter succéen med Camp MessAround planerar gruppen för en ny upplaga av workshopen under
året, detta för att säkra återväxten av showintreserade i föreningen.

Ratcatchers
Showgruppen Ratcatchers mål 2019 är att utvecklas inom Lindy hop både som grupp och individ. Det
finns även en förhoppning om att inspirera och underhålla andra medlemmar i Swingkatten.
Ratcatchers ambition är att uppträda på interna danskvällar som Cat’s Corner och Grand, men kan
även anlitas för extern underhållning.
Under vårterminen 2019 planerar Ratcatchers att träna två timmar uppdelat på två kvällar i veckan.
Den 9 april ska gruppen framträda på en sammankomst på BMC. Dessa typer av engagemang kan
förhoppningsvis bidra till att sprida intresset för swingdans i stort, även till de som inte redan dansar.
Ratcatchers planerar även att ha minst ett uppträdande per termin på Cat’s Corner.

Övrigt
Lennakatten
Även i år planeras en utflykt på sensommaren till Kopphagens dansbana med tåget Lennakatten.
Planen är att återinföra ett inträde på 80-100 kronor för att finansiera evenemanget.

Kulturnatten
Kulturnatten är ett givet inslag i marknadsföringen av Swingkattens kurser inför höstterminen. Precis
som tidigare år är planen att samarbeta med Uppsala Bugg och Swing Society med ett gemensamt
dansgolv med tillhörande scen. En projektgrupp kommer under året att tillsättas för att leda arbetet
och utforma programmet för kulturnatten i mer detalj.

Öppet hus
Vi genomför 27/1 öppet hus och planerar att genomföra ett till på hösten då vi tycker att det är ett
bra sätt för föreningen att locka till sig nya medlemmar. Det görs med prova-på i våra olika danser
samt socialdans.

Kulturernas karneval
Swingkatten planerar att delta på Kulturernas karneval med band och dans.

