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NIEUW

Hebben jullie het al gehoord? Vanaf 11 mei 
mogen we (als het goed is) weer open! Nog wel 
met vaste partner en verplichte afstand, maar we 
kunnen wel de binnenlessen weer hervatten! Daar 
hebben we weer veel zin in! Hoe we dat op gaan 
zetten? Lees verder in deze nieuwsbrief. 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/05/01/lessen-vanaf-11-mei/


LESSEN VANAF 11 MEI

We mogen weer! Als het goed is mogen we vanaf 11 mei weer danslessen aan 
groepen gaan geven! En daar hebben we zin in! Daaraan zitten nu nog wel 
enkele regeltjes vast, de vaste partner voor partnerdans en verplichte afstand 
blijft helaas van toepassing. Maar we kunnen in ieder geval weer iets.

Op donderdagavonden worden in Nijmegen de Lindy Hop en Solo lessen 
hervat. We gaan nog niet werken met blokken van 12 weken om wat meer 
zekerheid te bieden voor iedereen.
We doen het anders, in mei verzorgen we losse ‘indans’ workshops. De precieze 
inhoud en levelverdeling daarvan volgt nog.

Vanaf juni bieden we verkorte blokken van 4 weken onder de naam Dansen in 
Juni, Dansen in Juli, Dansen in Augustus. Ook daarvan komen we nog terug op 
de levelverdeling. We verwachten dat we dit de hele zomer zo aanbieden.

Heb je je al ingeschreven (en betaald) voor het vorige blok? Dan zal deze 
inschrijving verrekend worden met deze 4 weken blokken, we nemen daarvoor 
contact met je op.

Voor Den Bosch is het een ander verhaal, we willen ook graag daar weer 
starten maar willen zeker weten of er daarvoor genoeg inschrijvingen zijn.

Daarom zullen we in mei nog niet starten in Den Bosch en zullen we de 
komende weken persoonlijk contact opnemen met iedereen die de laatste tijd 
betrokken is geweest of lessen heeft gevolgd bij JazzOut Den Bosch.

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/registreer/


JAZZOUTSIDE

JazzOutSide loopt op zijn eind omdat we weer met normale lessen 
mogen starten. Elke maandag en woensdag, tot en met 12 mei zullen 
er JazzOutSide lessen zijn. Daarna hopen we jullie weer allemaal in 
de danszaal te zien. 
Deze lessen zijn buiten in de tuin bij personen uit de crew. in 
Nijmegen 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/


ONLINE CURSUS NITTY GRITTY
Schrijf je in voor deze fantastische online 
cursus, de Nitty Gritty! 
De Nitty Gritty is een fantastische routine 
uit de jaren 60’. Die wil je leren!

Iedere dinsdag in Mei, dus een blok van 
4 lessen. 

Doe mee!

TRY-OUTS

We kunnen nog geen informatie geven 
over wanneer we weer try-outs kunnen 
geven. 

Wel bieden we turbo cursussen aan. De 
turbocursus van 9 mei is uitverkocht, maar 
heb je interesse, neem contact met ons 
op, dan kunnen we samen kijken voor een 
nieuwe datum. 

Lees meer >

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/04/12/nitty-gritty-online-lessenreeks/
https://swingdanceatjazzout.nl/events/


5-6-7-8 BINGO 

Know your Jazz

Lees meer > >

Dames en heren maakt u klaar voor een fantastische avond! 

De nieuwe Bingo datum is 4 juni! Verzamel uw vrienden en vriendinnen, familie en 
vage kennissen en laat ieder een ticket kopen. Deze avond belooft legendarisch te 
worden, dat wil je niet missen! 
Deze Bingo zit vol met Jazz en Swingfetijes en weetjes. En het beste gedeelte is: 
iedereen heeft prijs!
Herhaling: IEDEREEN heeft prijs!

Op 4 juni 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/


ALGEMENE VOORWAARDEN

Verandering in onze terms of agreement

Lees verder >

>

We hebben een wijziging gemaakt in onze algemene voorwaarden. Lees deze 
nog eens goed door, heb je vragen? Dan horen we dat graag! 

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

https://swingdanceatjazzout.nl/algemene-voorwaarden/
mailto:contact@swingdanceatjazzout.nl

