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NIEUW

Het Nederlandse weer laat het ons duidelijk weten, 
het is gedaan met de zomer. Maar niet getreurd! 
Geen vakantie meer, maar wel weer dansen! 

We gaan weer vol aan de bak in Nijmegen en 
Den Bosch. Ben jij erbij? 

Lees meer >



LESSEN

Wat hebben wij er weer zin in! Met onze new-and-improved lessen en 
inschrijfsysteem zijn wij er ook weer helemaal klaar voor. 

In de laatste weken hebben we verschillende van jullie mogen gebruiken als 
proefkonijn, dankjewel daarvoor. We hadden jullie nodig om verschillende 
opties te testen en veranderingen door te kunnen voeren. 

De grote veranderingen op een rij:

● Je schrijft je voortaan in voor modules via Bueno (app of browser)
● Inschrijven en betalen was nog nooit zo snel
● Wachtlijsten werken automatisch en niet meer op volgorde

○ Sta je op de wachtlijst krijgen jij en alle andere wachtlijsters een 
melding zodra er een plekje open is. De eerste die de plek claimt 
is van de wachtlijst af. Ratio is max. +2

● De blokken duren altijd 1 maand
● Elke eerste les van de maand is er een proefles Lindy Hop
● Elke donderdag is er de mogelijkheid tot een proefles Charleston solo
● Authentic Solo Jazz heet voortaan Charleston solo
● Elke maand een ander thema

De ‘Buenoboys’ zijn nog bezig met het programmeren van de mogelijkheid om 
aan te geven of je leider of volger bent. Loop je op dit moment tegen dat 
probleem aan, neem dan contact met ons op.  

 

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/


PROEFLESSEN

Iedere eerste dinsdag en donderdag van 
de maand heb je kans om een proefles 
Lindy Hop mee te doen. Dinsdag in Den 
Bosch, donderdag in Nijmegen.

We vragen je hiervoor in te schrijven. Je 
mag met of zonder partner inschrijven, 
met partner heb je de garantie dat jullie 
mee kunnen doen, zonder niet.

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

Lees meer >

Iedere donderdag heb je de mogelijkheid 
om een proefles Charleston solo mee te 
doen in Nijmegen.

We vragen je hiervoor in te schrijven. 

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

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/proeflessen
https://swingdanceatjazzout.nl/proeflessen


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. 
Op 10 oktober is de eerste, we proberen er tussentijds ook nog één 
te houden. 

We zijn op zoek naar enthousiastelingen die socials willen 
organiseren, Dat mag eenmalig zijn of een paar keer achter elkaar.  
We kunnen met je meedenken over de locatie en willen de promotie 
voor je doen. Laat het ons weten wanneer jij hier enthousiast van 
wordt, dan zetten we het op!

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/events/


De inschrijvingen stromen binnen en daar zijn we heel gelukkig mee. Langzaam 
maar zeker komt de swing dans community weer tot leven. 

Schrijf je op tijd in en verzeker jezelf van een plekje in de module naar keuze. 

In September heb je in Nijmegen de keuze uit:

Lindy Hop 6-count
Basics follow up
Moves
Sneldansen 160-180 BPM 
Charleston solo

In Den Bosch kun je kiezen uit 6-count of Moves. 

Volgende maand, oktober, staan er al nieuwe modules voor jullie klaar. 
Inschrijven daarvoor is al mogelijk. 
In Den Bosch 8-count of Stretch. In Nijmegen 8-count, Postuur en frame, Stretch, 
Connectie of Charleston solo.

De planning voor het hele jaar, tot de zomer, staat al in het lesschema. Een 
jaaroverzicht is nog in de maak. We plaatsten die op de site zodra die af is. 

Schrijf je snel in en doe nog mee met de lessen in September! 

INSCHRIJVEN

Inschrijven >

>

>

https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74704
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74719
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74709
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74714
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74724
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/73459
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/73512
http://www.swingdanceatjazzout.nl/lesschema

