
Crazy Flutters inbjuder till 

Välkomna! Mer information: www.crazyflutters.com 
eller telefon: Christina Johnsson 0739 – 67 04 09 

Söndag 25 oktober 2015 
Forum i Märsta (Sthlmv. 25) 

Tid: 11.00-20.00 
Dj: Urban D 
Entré: 230 kr (förköp t.o.m 1 oktober 180 kr, anmälan på www.crazyflutters.com)  

Dans-Workshops-Konsert 

11-14: Pre dans och workshops (Urban) 
15-18: Dans och workshops (John/Urban) 
18-19:30: Dans och konsert (Scooter) 
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Scooter Lee höjde country & westerndansens gemenskapen i början av 1990-talet när hon tecknade 
skivkontrakt med Sony Records för att följa i fotspåren av Billy Ray Cyrus, Brooks & Dunn, Tracy Byrd 

och Reba McEntire under ”Line Dance" fenomenet där hon reste över hela USA och världen för att 
sätta cowboyboots på dansgolvet. Hon utvecklade och fulländade konceptet i skrivande & inspelning 
av en perfekt fraserad låt som inte bara var ”dansvänlig" utan också "radiovänlig". Det finns inte ett 

dansgolv i världen som inte har hört eller känt ljudet av detta koncept med låtar som:  J’ai du 
Boogie, Dizzy, Rose Garden, High-Test Love, Ribbon Of Highway,Roll Back The Rug, Honky Tonk 
Twist, OeeOeeO, Rock & Roll Waltz, Rompin’ Stompin’, Louisiana Hot Sauce, This Little Light Of 

Mine, Splish Splash and Break Away, bara för att nämna några. 

John Robinson var en av de första manliga linedansare som nådde den högsta nivån som var 
definierad hos UCWDC: Superstar. Hans första solo medley som en Superstar fick stående ovationer 
och vann första plats när han debuterade på Chicago Festival i augusti 1998. Under 1999, kom John 

2: a totalt i den första Superstars tävlingen på UCWDC VM. Även om John slutade från UCWDC 
tävlingar 2001, är han fortfarande individuell- och grupptränare, och är efterfrågad som en domare 
på många tävlingar. Johns egen koreografi lärs ut och dansade runt om i världen. Han skapar danser 
för alla nivåer, från nybörjare till avancerad, och han använder både country och icke-countrymusik. 

Scooter Lee 


