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NIEUW

Het einde van het jaar komt in zicht, het is weer 
snel donker, het koelt ‘s nachts flink af en 
Halloween is weer geweest.  
Deze tijd van het jaar roept om gezellige dingen te 
doen waar je warm van wordt. Laat dansen daar 
nou perfect voor zijn! 

Lees meer >



LESSEN

In November hebben we weer fantastische (al zeggen we het zelf…) modules op 
het programma staan. 
Charleston basics: 
In deze les behandelen we de partnerdans Charleston, basispassen, moves en 
de eerste technieken. 

Variatie op moves:
Deze module breidt je repertoire uit en laat je creatiever denken waardoor je 
zelf gemakkelijker variaties zal dansen zonder er veel over na te denken. 

Charleston solo: In deze solo module werken we aan transities tussen moves, 
richtingen en bewegingen.

SwingOuts (1): 
De SwingOut perfectioneren is een streven wat je altijd zou moeten hebben, 
daar ben je nooit mee klaar. Naast alle onderliggende technieken komen er 
ook enkele variaties voor SwingOuts aan bod. 

Creativiteit:
Als Swing iets is, is het creatief. In deze module leer je je creatieve geest te 
integreren in Lindy Hop.

Inschrijven kan gemakkelijk via de knop hieronder.. Kun je niet kiezen? 
Contacteer ons! 

 Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


OEFENAVONDEN
Elke maandag organiseert één van de 
Nijmegen dansers, Harrie van Swaaij, een 
fijne, vrije en gratis oefenavond. 

Deze avonden zijn uitermate geschikt om 
je nieuw geleerde technieken en moves te 
oefenen in een gezellige en sociale 
setting. 

Meer info over de oefenavonden kun je 
vinden op Facebook 

Adres: Daalseweg 2, Nijmegen
Tijden: 20:00 - 21:30

Wil jij ook graag een 
(eenmalige/wekelijkse/maandelijkse) 
oefenavond organiseren? 
Voel je vrij om dat te doen! Hoe meer we 
met zijn allen kunnen dansen, hoe fijner 
dat is!

 Facebook >

Lees meer >

https://www.facebook.com/groups/475458005986245


SOCIALS

De eerste Jazz(Night)Out was een groot succes! Het was alles wat je 
van een social dansavond kan verwachten, alleen een beetje 
griezeliger door het Halloween thema. 

Deze gemist? Niet getreurd! 
Elke laatste vrijdag van de maand is er een nieuwe Jazz(Night)Out 
vanaf 20:30 in Het Danslokaal. 

Tenzij er feestdagen zijn zoals in December, dan is de social op de 
17e, met als hoogtepunt van de avond live muziek door Dee’s 
Honeytones! Meer info vind je op de website. 

Tickets koop je aan de deur of via Bueno. 

Koop tickets >

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


WINKANS

Zoals we al eerder hebben gezegd is de Bueno app superhandig om je 
lesschema, mededansers en leraren te zien of om je in te schrijven voor 
komende module. 
Nu zien we dat niet veel mensen hun foto hebben geupload. Dat kijkt voor ons 
heel ongezellig, al die grijze vakjes! Upload nu je foto in de Bueno app en 
maak kans op gratis toegang tot Jazz(Night)Out - kersteditie! 

De leukste foto wint! De winnaar wordt bekend gemaakt op 15/11 rond 12u. 

Zorg dus dat je je foto in Bueno hebt geplaatst vóór 10u die ochtend. 

WHATSAPP GROEP

Wil je deelnemen aan de gezamenlijk Whatsapp groep van Swingdansers in 
de omgeving Nijmegen/Den Bosch? Scan dan deze QR code. Het doel van de 
groep is om een community te bouwen die elkaar helpt, meeneemt naar 
feestjes/workshops, vertelt waar iets te dansen is en elkaar beter te leren 
kennen. 

LEUK OM TE WETEN

Meer leuks >

>

>

https://swingdanceatjazzout.nl/links/

