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NIEUW

Vol goede moed, vernieuwde hoop en zin in de 
toekomst maken we deze nieuwsbrief. Na de zomer 
starten we weer met lessen in Den Bosch, gaan we 
werken met een nieuwe opzet van het curriculum 
voor nog betere, op maat geboden, lessen en ook 
is het weer tijd voor socials! 

Lees meer >

http://www.swingdanceatjazzout.nl


LESSEN NA DE ZOMER

We zijn jullie allemaal zo dankbaar! Door jullie bestaan we nu nog steeds en 
kunnen we met vertrouwen naar de toekomst kijken. 

De afgelopen maanden hebben we gewerkt met Dansmaanden, wat een succes 
is dat! JazzOut was al een tijd op zoek naar een betere, meer gedifferentieerde 
en uitdagendere aanpak om lessen aan te bieden. 
De welbekende overheids-opgelegde onderbreking heeft ervoor gezorgd dat 
we tijd hadden om dergelijke veranderingen te overdenken en toe te passen. 

Iedere maand schrijf je je in voor de module waaraan je wil deelnemen. Vanaf 
September kan dat weer zonder partner voor de partnerdanslessen. 
Iedere beginner volgt een aantal verplichte modules voordat hij/zij door gaat 
naar de volgende. 
Denk aan de modules als een soort van bouwstenen. Door zelf je bouwstenen te 
kiezen, kies jij waaraan je wil werken. Bij sommige modules zijn de afronding van 
andere modules verplicht, ook hierover geven we later nog meer, uitgebreide 
info. 

Je hoeft dus nooit meer na te denken in welk level je komt! Handig! 

We zullen de info op de website hier binnenkort over updaten en je een seintje 
geven wanneer dat is. We snappen dat nu nog niet alles duidelijk is, 
duidelijkheid is on it’s way! 

 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/registreer/


SWIVELWORKSHOP
De datum is geprikt, 10 oktober wordt er 
weer geswiveled! 

Er zijn nog enkele plekken vrij, deelnemers 
die zich al hadden ingeschreven hoeven 
dat niet opnieuw te doen. 

Datum: 10 Oktober
Tijd: 11:00 - 12:30
Locatie: Het Danslokaal

WORKSHOP FANCY FOOTWORKS

Vind jij je voetenwerk soms wat saai? 
Dan hebben we nu de oplossing! Deze 
Lindy Hop workshop is helemaal gericht 
op fancy voetenwerk. 
Fancy voetenwerk voor een fancy dansje!

Datum: 10 Oktober
Tijd: 13:00 - 14:30
Locatie: Het Danslokaal 

Lees meer >

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/07/01/swivelworkshop/
https://swingdanceatjazzout.nl/2021/07/01/fancy-footworks/


GET YOUR SWING FIX WORKSHOPS
Step-Step-Triple-wat-nu-ook-al-weer? Het 
is tijd om weer in dansmodus te komen! 
Daarvoor bieden we deze 
zomerworkshops aan in Nijmegen en Den 
Bosch. 

Wie, wat en waar en hoeveel? Lees 
gauw verder onder de knop ‘lees meer’ 

BURLESQUE

Lees meer >

Lees eer >

Omarm je vrouwelijkheid, combineer die 
met je karakter en dans jouw eigen stijl 
van Burlesque. 

Burlesque is dé manier om je sensualiteit 
te ontdekken of te ontwikkelen en je ego 
een lekkere boost te geven. 

We bieden een workshop in Nijmegen en 
Den Bosch, lees gauw verder! 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/07/01/swingfix/
https://swingdanceatjazzout.nl/2021/07/01/burlesqueworkshop/


PROEFLESSEN

Iedere eerste donderdag van de maand 
heb je kans om een proefles Lindy Hop 
mee te doen in Nijmegen en iedere eerste 
dinsdag in Den Bosch*. We vragen je als 
koppel in te schrijven. 

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

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

*in DB v.a. September.

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


SOCIALS

Ook socials zijn eindelijk weer mogelijk!

Deze vrijdag, 2 Juli 17u is er een leuke buitensocial georganiseerd 
door 2 energieke dansers. We dansen in het Thiemepark, als het 
weer het toelaat! 
App of mail ons voor meer info

Verder zijn we binnensocials aan het plannen voor de komende tijd, 
We houden jullie op de hoogte, voornamelijk via Facebook en in de 
lessen van wat, waar en wanneer. 

Wil jij ook een social organiseren? Graag! Laat ons weten wanneer 
zodat we zoveel mogelijk dansers uit kunnen nodigen en we eindelijk 
weer met elkaar kunnen dansen. Om jullie in de stemming te 
brengen hieronder een leuk filmpje van de evolutie van social 
dancing in Amerika. Het begint héél lang geleden, kijk snel! 

Video social dance >

https://www.youtube.com/watch?v=t6sCkOD7jnc


SWING IN DEN BOSCH

Inschrijven > >

Ook in Den Bosch kan er weer gedanst worden vanaf September. 

Wat hebben we daar weer zin in! Zoals eerder in deze nieuwsbrief te lezen 
wordt de opzet van de blokken heel anders. Iedere maand schrijf je je in voor 
een module naar je keuze. 
Welke modules je kan volgen is afhankelijk van je dansniveau tot dan toe. Om 
dit te bepalen zullen we in September een dans-uur hebben om 20:00 die 
zal dienen als levelcheck. 

De modules zijn in het eerste blok voor iedereen toegankelijk. Voor Oktober 
krijg je bepaalde ‘badges’ toegewezen waardoor je weet welke modules voor 
jou beschikbaar zijn in Oktober en daarna. 

We doen in September niet alleen deze levelcheck, het eerste lesuur 19:00 is 
voor beginners, deze kan ook dienen als proefles, het 3e lesuur, 21:00 is voor 
de al meer ervaren dansers en zal een leuke en uitdagende module zijn. 

Wil je weer dansen, schrijf je dan snel in voor Dansen in September of één 
van de zomerworkshops

We hebben de website hierover nog niet geupdate, dit staat voor komende 
week op de planning. Houdt die in de gaten voor meer info! 

>

https://swingdanceatjazzout.nl/registreer

