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NIEUW

De afgelopen maandmodules waren fantastisch, 
wat hebben we lekker gedanst! 

We hebben weer vanalles leuks wat er aan komt. 
Lees gauw verder voor alle nieuwtjes van Oktober.  

Lees meer >



LESSEN

Na het daverend succes van September zijn we vol vertrouwen over Oktober. 
Net zoals iedere maand is er in Oktober de kans voor beginners om hun eerste 
triplesteps te zetten tijdens de 8-count basics module. Maar ook de meer 
gevorderd danser kan natuurlijk weer aan de slag!

In Oktober zijn alle niet-beginner modules gericht op technieken. 
Kies uit de module Stretch, Connectie of Postuur & Frame. 
Of wil je liever een keertje solo? De Charleston solo lessen zijn ook voor jou! 
Met deze keer de accenten op syncopaties en ritmes gegeven door Mr. Rhythm 
himself! Danny Merkelbag! 

Let bij het inschrijven op welke medailles je al dan niet hebt. Heb je nog niet de 
goede? Kies een andere module of overleg met het team welke medailles je 
nodig hebt of dat je deze misschien al kan krijgen.

Inschrijven kan gemakkelijk via de linkjes hierboven. 

Ook zijn er proeflessen beschikbaar, lees daarover verder in deze nieuwsbrief. 

 

Inschrijven >

https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74726
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74730
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74734
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/74738
https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/77064
https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


SWIVELWORKSHOP
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, Nijmegen

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, Nijmegen

Lees meer >

Lees meer >

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


TURBOCURSUS LINDY HOP
Dit is je kans om Lindy Hop te leren in 
slechts 4 uurtjes. Na deze workshop ben jij 
de ster op de dansvloer. 

Inschrijven kan mét of zonder partner.

Datum: 31 Oktober
Tijd: 11:00 - 15:30
Locatie: Het Danslokaal, Nijmegen

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/09/20/turbocursus/


SOCIALS

Socials zijn dé drijfkracht achter Lindy Hop. Zonder socials zou Lindy 
Hop niet eens bestaan. Vroeger, in de Savoy werd er gedanst, 
gedanst, gedanst en kennis gemaakt met iedereen op en om de 
dansvloer. Een dansavond was, en is, een sociale gebeurtenis. Geen 
beter moment om mensen, met wie je sowieso swing gemeen hebt, 
beter te leren kennen. 
We zijn druk bezig om te bepalen wanneer ons vaste social moment 
wordt. We verwachten daar komende nieuwsbrief meer over te 
kunnen vertellen. 

Wil je graag betrokken zijn bij het organiseren van socials? Laat het 
ons weten! We zoeken helpende handjes én we zoeken ook DJ’s. 

Denk jij dat je swing dansers met de voetjes op de vloer kan 
houden? Dan ben jij een perfecte aanvulling van de social. 
Contacteer ons wanneer je vragen hebt of je meteen aan wil 
melden. 

10 Oktober is er een social om 14:30u Aanmelden hoeft niet! 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/events/


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 helaas 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


● De Bueno app is superhandig om je lesschema, mededansers en leraren 
te zien of om je in te schrijven voor komende module. 

● We hebben een prachtig jaaroverzicht gemaakt voor de modules. In dit 
schema kun je alle modules vinden.

● De beste dansschoenen koop je bij Savoy Cats

● Elke maandag kun je je dansskills oefenen bij de Monday Practise. 
Georganiseerd door Harrie. Lees hier meer! 

● Veel getalenteerde dansers hebben de ontwikkeling van Lindy Hop 

sinds het prille begin beïnvloed. In de Savoy Ballroom-dagen 

pionierden dansers als 'Shorty' George Snowden, Mattie Pernell, Big Bea, 

Leroy Stretch en Little Bea toen Lindy Hop voor het eerst opkwam. Niet 

lang na de start tilde een nieuwe golf van dansers, waaronder Norma 

Miller, Frankie Manning, Al Minns, Pepsi Bethel en Leon James, de dans 

naar een ander niveau en introduceerde Frankie zelfs de iconische 

‘aerials’' in de dans.

LEUK OM TE WETEN

Meer leuks >

>

>

https://swingdanceatjazzout.nl/wp-content/uploads/2021/09/jaaroverzicht-maandmodules-2021-2022.png
https://swingdanceatjazzout.nl/wp-content/uploads/2021/09/jaaroverzicht-maandmodules-2021-2022.png
https://savoycats.com/
https://www.facebook.com/groups/475458005986245
https://swingdanceatjazzout.nl/links/

