
Nieuwsbrief
Maart 2021

SWINGDANCEATJAZZOUT.NL

NIEUW

START BLOK

LESSEN

TRY-OUTS

DOCUMENTAIRE

POLL



NIEUW

De #laatonsdansen is in het leven geroepen om 
iedereen te laten zien dat dans zo belangrijk is en 
heropend moet worden. 
We vertellen we jullie in deze nieuwsbrief vanalles 
over onze medewerking aan een documentaire en 
hebben we een kleine poll gemaakt voor jullie. 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/02/23/laatonsdansen/


START VAN HET BLOK

We moeten met pijn in ons hart mededelen dat we nog geen goed 
nieuws hebben over de start van het blok. 

Er is helaas nog geen zicht op wanneer we weer mogen heropenen. 
De overheid heeft aangaande dans nog geen enkel plan liggen. Dat 
vinden we ontzettend jammer, want dansen is juist zo goed voor ons 
immuunsysteem, bewegingsvrijheid en ons humeur!

We houden je op de hoogte van enige vorderingen. 

Financieel is deze tijd erg zwaar voor JazzOut, de vaste lasten 
blijven grotendeels gewoon doorlopen maar inkomsten zijn er niet 
meer. Wil en kan je ons steunen, door je alvast in te schrijven of 
door een gift, dan zouden we daar erg blij en geholpen mee zijn, 
contacteer Eveline en laat ons weten hoe. 

Je kunt ons ook helpen door het gebruiken van de #laatonsdansen 
en het invullen van deze petitie. 

Petitie >

https://opendedansscholen.petities.nl/?t=Open&fbclid=IwAR2C4vCgLkkVUCtIrBQdzjPjlKtr9M5C4itZ1yyR11I-3KyoPUNbjZF1jPU


LESSEN
Helaas voor nu even geen lessen. Zolang 
de overheid het land op slot gooit kunnen 
we geen groepslessen aanbieden. 

We houden jullie op de hoogte van 
wijzigingen. 

Heb je je al ingeschreven? Superfijn! Dat 
houdt ons boven water. Je inschrijving 
wordt gewoon doorgezet naar volgend 
blok. 

TRY-OUTS 

Geen try-outs voor nu. Maar, wanneer je 
wel wil dat mensen binnenkort allemaal 
weer gaan dansen, (swingdansen 
bedoelen we dan natuurlijk!)

Praat er over, deel filmpjes en gifjes, nodig 
mensen uit voor onze Facebook pagina 
en tag ons in al je Insta of Facebookposts 
die ook maar iets met dansen te maken 
hebben! 

Lees meer >

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/Registrations/
https://www.facebook.com/JazzOutNijmegen


DOCUMENTAIRE

Klaas Gubbels; Als het klaar is mag je er niets meer aan 
doen

Kijk hier > >

Vorige week zond Omroep Gelderland een documentaire uit, gemaakt door 
henzelf, over Klaas Gubbels en Piet Mondriaan. Deze twee fascinerende 
kunstenaars hadden veel gemeen, waaronder swingdans en Jazzmuziek. 

Wij werden gevraagd om de dans in deze documentaire te verzorgen. Maar 
natuurlijk! Met veel enthousiasme hebben we dan ook een avond gedanst voor 
de camera. 
De dans wordt fantastisch in beeld gebracht tijdens deze documentaire, maar dat 
is niet de enige reden dan je hem zou moeten bekijken! 

Klik door naar onze website, daar staat een link om de documentaire in zijn 
geheel te kunnen zien. 

>

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/03/02/documentaire-klaas-gubbels/


POLL

Wat wil jij?

Vul in >

>

Met deze poll willen we meer inzicht krijgen in jullie behoeften en wensen. Door 
de maatregelen worden we gedwongen ons tijdelijk te richten op andere 
onderwijsvormen. We moeten dus bekijken wat er de komende weken wél zou 
kunnen.

Om ons te helpen besluiten wat we wel of niet aan gaan bieden willen we jullie 
vragen naar jullie interesse in bepaalde lessen.

Laat het ons weten in deze poll. Het invullen hiervan duurt nog geen minuut, hij 
bestaat uit 2 vragen.

Deze vragen gaan over online lessen en buiten lessen. Wil je graag meer 
informatie, heb je goede tips of ideeën, laat het ons weten.

Wil je je uitschrijven voor de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail door hier te klikken

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/03/04/poll/
https://swingdanceatjazzout.nl/contact/
mailto:contact@swingdanceatjazzout.nl

