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NIEUW

We hebben weer allerlei nieuws! JazzOutSide heeft 
nieuwe partner- en solodata, er komt een nieuwe 
online mini-track, we gaan het hebben over de 
5-6-7-8 Bingo & we hebben een Tranky Doo Date 
met 2 andere swingscholen. Lees snel door!

Lees meer >

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


JAZZOUTSIDE

JazzOutSide is voorlopig de vervanging van de reguliere lessen. 
Zolang we geen les mogen geven zoals we gewend zijn, zullen we 
iedere maandag en woensdag JazzOutSide lessen geven. 
Deze lessen zijn buiten in de tuin bij personen uit de crew. in 
Nijmegen, Rosmalen of Oss. (Wanneer alle lespersonen van een uur 
toestemmen, dansen we binnen) We bieden elke lesdag een solo en 
een partnerles aan, in open level, dus zelfs voor absoluut beginners.

Naast dat deze lessen ontzettend leuk zijn om te doen leer je er ook 
heel veel van, want het zijn praktisch privélessen in groepjes van 
maximaal 4.. Ook hebben wij als JazzOut het nodig dat je je 
inschrijft. We liggen al te lang stil en de financiën worden er niet 
beter op. Hulp vragen is niet echt ons ding, maar we zullen hier 
toch een beroep op jullie moeten doen. 

Dus....kom van die bank af en maak gebruik van het geweldige 
aanbod wat JazzOutSide te bieden heeft. 

Schrijf je in via de knop hieronder, tot snel! 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/03/09/jazzoutside/


TRANKY DOO DATE
Op 13 April zijn jullie allemaal 
uitgenodigd om de Tranky Doo een paar 
keer gezamenlijk te dansen! 

Samen met Swingphilosophy en Swingcity 
Breda organiseren we een toffe online 
social.
Dit is geen les, maar een gezellige 
get-together voor de Nederlandse 
Swingscene. 

We hopen dat er zoveel mogelijk mensen 
komen, dat zou supergezellig zijn!

LESSEN & TRY-OUTS

We kunnen nog geen informatie geven 
over wanneer we weer mogen. Heb je je 
al ingeschreven, dan blijft je registratie 
gewoon staan. 
We zien je graag in de JazzOutSide 
lessen en het online blok wat er 
binnenkort aankomt. 

Na het succes van de Tranky Doo zijn we 
nu hard bezig met de ontwikkeling van 
een nieuwe online lessenreeks! Houd ons 
in de gaten!

Lees meer >

Lees meer >

https://www.facebook.com/events/203338174479575/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
https://swingdanceatjazzout.nl/events/


5-6-7-8 BINGO 

Know your Jazz

Kijk hier > >

Dames en heren maakt u klaar!

JazzOut heeft iets nieuws verzonnen! De 5-6-7-8 Bingo - Know your Jazz!
Deze Bingo zit vol met Jazz en Swingfetijes en weetjes. En het beste gedeelte is: 
iedereen heeft prijs!
Herhaling: IEDEREEN heeft prijs!

Op 16 April hosten we deze online Bingo. Je koopt 1 ticket en krijgt 2 Bingo 
kaarten. Hoe meer kaarten, hoe meer kans op de hoofdprijs. Wat die hoofdprijs 
is? Dat maken we zo spoedig mogelijk bekend. 
Je betaald zelf wat je wilt betalen voor dit ticket, de prijs is vanaf €5,-.

Naast dat deze Bingo supertof wordt, is het ook de bedoeling om JazzOuts in de 
toekomst te kunnen behouden en daar hebben we jullie voor nodig. 
Steun ons en win geweldige prijzen, dat is een win-winsituatie!

>

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/03/31/5-6-7-8-bingo-know-your-jazz/


POLL

Wat wil jij?

Vul in >

>

We zijn een nieuwe online lessenreeks aan het bedenken. 5 lessen over 1 bepaald 
onderwerp. 

Nu willen we graag weten:

Wat wil jij?! 

Vul de poll in zodat wij je misschien wel gelukkig kunnen maken met een 
lesaanbod wat past bij jouw wensen. 

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

https://www.facebook.com/groups/jazzoutnijmegen/permalink/2816661578599366/
mailto:contact@swingdanceatjazzout.nl

