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NIEUW

In Augustus bieden we verschillende workshops 
aan en zelfs ook socials! Naast dat alles kun je je 
ook weer inschrijven voor de lessen in September. 
Zoals je wellicht wel gehoord hebt, is dat 
binnenkort met een ander inschrijfsysteem. Meer 
daarover lees je in deze nieuwsbrief. 

Lees meer >



LESSEN

Het curriculum voor het komende jaar ligt klaar, de leraren zijn ingedeeld op 
hun lessen en de tijden van de modules zijn bepaald. 
Dat klinkt alsof we er klaar voor zijn, niet? 
Dat is ook bijna zo! 
Deze week wordt de website aangepast op het nieuwe inschrijfsysteem en gaan 
we de 2e testfase in. 
Spannend!

Het zelf kiezen van je modules is in September een feit. Heb je al eerder Lindy 
Hop gedanst en wil je in September weer doorgaan? Kijk dan alvast op de 
website voor meer info over welke modules er beschikbaar zijn. 

Wil je je aanbieden als tester? Laat het ons weten! Wij zijn je daarvoor heel 
dankbaar! 

Wil je niet wachten op het nieuwe systeem en je nu alvast inschrijven zodat je 
zeker-te-weten een plekje hebt? Schrijf je dan nog even in via het oude 
systeem. 

 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


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

Na elke workshopdag hebben we een social gepland. Ook wanneer 
je niet naar de workshops bent geweest ben je van harte welkom! 
Voor nu houden we de socials nog even in de leslocaties. 
Dus 15 Augustus en 29 Augustus zijn er sowieso socials! 

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. 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/events/


INSCHRIJVINGEN

Naar Bueno.nu > >

Inschrijvingen verlopen heel binnenkort via Bueno.nu deze website is ideaal. 

Neem alvast een kijkje op hun site, klik op ‘inloggen’ rechts boven in en maak 
een account aan. Je kunt ook alvast de student app downloaden als je dat 
handig vindt. 

Bueno werkt supergemakkelijk. Je kunt via de app of website een module kopen, 
je aan- of afmelden voor de lessen, recaps bekijken, zien welke modules we 
nog meer aanbieden, medailles bekijken, berichten sturen en zoveel meer! 

We hebben de jaarplanning al klaar staan in de Bueno-kalender, in diezelfde 
kalender komen op den duur ook de socials en workshops te staan. Zo heb je 
een compleet overzicht van alles wat we aanbieden.

Kijk er alvast naar en laat ons weten wat je ervan vindt! 

>

https://www.bueno.nu/

