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JAZZOUT IS JARIG

Deze maand is JazzOut jarig en wordt 4 jaar! Dat 
mag niet ongezien voorbij gaan natuurlijk. Daarom 
komen we deze maand met wat leuke verrassingen! 

Nieuwsgierig? Mooi! Volg ons op Instagram en 
blijf op de hoogte! 

Instagram >

http://www.instagram.com/swingdanceatjazzout


VERSOEPELINGEN

We hebben geweldig nieuws, want vanaf 5 juni volgen er veel versoepelingen. 
Dat wil zeggen dat de restricties tijdens dansles nu bijna allemaal opgeheven 
zijn. Dat is ontzettend fijn, want dat wil weer zeggen dat we weer swing kunnen 
gaan dansen zoals swing bedoeld is. 

Het sociale aspect binnen swing is hetgeen wij misschien wel het meest gemist 
hebben het afgelopen jaar. Naast dat je mensen op een leuke manier leert 
kennen, leer en doe je de dans ook veel beter als je wisselt van partners. Swing 
is nooit bedoeld geweest om met 1 persoon te dansen, maar altijd voor sociale 
omgang en vriendschappen. 

Ons enthousiasme is dan ook niet te temmen, want we mogen weer normaal 
dansles geven. 

In Juni is rouleren tijdens de les een keuze die jullie als koppel maken. Vanaf 
Juli gaan we weer volgens de originele opzet lesgeven en rouleert iedereen in 
de les. Voel je je om bepaalde redenen daar erg oncomfortabel over, 
contacteer Eveline om dat te bespreken. 

In de zomermaanden (Dansmaanden) blijven we in principe werken met 
koppelinschrijvingen om het administratief behapbaar te maken voor ons lieve 
bestuur. 

Nog niet ingeschreven voor de lessen? Dat kan hier! 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/registreer/


ONLINE CURSUS JITTERBUG STROLL
Schrijf je in voor deze fantastische online 
cursus, the Jitterbug Stroll 
Deze easy-going, swingende soloroutine is 
dansbaar op ieder Swingnummer. Die wil 
je leren!

Iedere dinsdag in Juni vanaf 8 junim dus 
een blok van 4 lessen. 

Doe mee!

PROEFLESSEN

Iedere eerste donderdag van de maand 
heb je kans om een proefles Lindy Hop 
mee te doen. We vragen je als koppel in 
te schrijven. 

Een proefles Authentic Solo Jazz mag 
altijd, elke donderdag. Daarvoor heb je 
geen partner nodig. Je moet je wel even 
inschrijven.

De kosten van een proefles zijn €10,- p.p

Lees meer >

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/05/27/jitterbug-stroll/
https://swingdanceatjazzout.nl/dansmaanden


SWIVELWORKSHOP

De Swivelworkshop die we vorig jaar gepland hadden hebben we 
al 2x uit moeten stellen vanwege de maatregelen van de overheid. 
Maar nu we weer op normale manier open mogen kunnen we 
weer gaan plannen!

De deelnemers die zich al geregistreerd hebben krijgen een dezer 
dagen een mail met een datumprikker. Aan de hand van die 
datumprikker prikken we een nieuwe datum. 

Daarna gaan de registraties voor de Swivelworkshop weer open 
voor nieuwe deelnemers. 

Eindelijk Swivellen! 

Vragen? Stel ze gerust.

Swivel video >

https://www.youtube.com/watch?v=LEmIgdYzy1o&t=534s


5-6-7-8 BINGO 

Know your Jazz

Lees meer > >

Dames en heren maakt u klaar voor een fantastische avond! 

De grote Bingo show is op 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 Swing feitjes en weetjes. En het beste gedeelte is: 
iedereen heeft prijs!
Danny en KJ zullen showmaster zijn dus dat wordt gegarandeerd hilarisch! 

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. 
Je betaald zelf wat je wilt betalen voor dit ticket, de prijs is vanaf €5,-.

>

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

