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NIEUW

Met de nieuwe maatregelen, die flink wat roet in 
onze gezonde bewegingsmomenten gooien, 
worden we uitgedaagd om creatief toch aan het 
dansen te blijven. 

Lees in deze nieuwsbrief meer over hoe we dat 
gaan doen. 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2021/11/29/update-december/


MAATREGELEN
De overheid heeft besloten dat er tot en met 
17 December een sportzalen open mogen na 
17u.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat bewegen 
en sociaal contact belangrijk zijn voor een 
goede geestelijke en lichamelijke gezondheid 
hebben we bekeken hoe we door kunnen 
gaan met de lessen. 

Voor de Decemberlessen geldt het schema 
wat je kan vinden in deze nieuwsbrief onder 
‘lessen.’

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk van 
jullie blijven dansen. We vinden jullie 
fantastisch, kunnen jullie én het dansen niet 
missen én zijn afhankelijk van jullie 
inschrijvingen. 

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is 
houden we jullie op de hoogte.

Meer informatie over de eigenlijk geplande 
social op de 17e staat verderop in deze 
nieuwsbrief. 

 Les schema >

Lees meer >

http://www.swingdanceatjazzout.nl/lesschema


LESSEN

In December heb je de keuze uit online of live lessen op dinsdag, donderdag of 
zondag. De lessen voor beginners vallen deze maand uit door de maatregelen. 

Charleston (1): 
Live - zondag - 14:15u - In deze les behandelen we de partnerdans Charleston, 
toffe figuren, dieper liggende technieken en leid-/volgtips

Muzikaliteit:
Online - dinsdag - 20u - Deze partners dans module laat je luisteren en 
reageren op de muziek, instrumenten, pauzes en highlights. Ook geschikt om 
zonder partner te dansen

Charleston solo: 
Online - donderdag - 19u - In deze solo module werken we aan een coole 
kerstroutine. 

Basics Follow Up: 
Live - zondag - 13u - De opvolger van de basislessen en zeer geschikt als je 
nog aan je basis wil of moet werken.

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

 
Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


SOCIALS

De November editie van Jazz(Night)Out - training was een groot 
succes! Van lokaal tot zo ver als Amsterdam waren er dansers 
aanwezig. En ook de stealing competitie was genieten! 

De kersteditie van Jazz(Night)Out hebben we helaas moeten 
cancelen door de maatregelen. We zijn aan het kijken naar 
mogelijkheden om deze toch door te kunnen laten gaan. 
Ben je daarin geinteresseerd? Stuur ons een berichtje via 
Whatsapp, dan houden we je daar verder van op de hoogte.

Nummer: 06-21216132

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/events/


PROEFLESSEN

In December zijn de proeflessen Lindy 
Hop niet mogelijk. 

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 December zijn deze online. 

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


CADEAUBONNEN

Weet je niet wat je moet kopen voor je liefde of dat leuke familielid? Een 

cadeaubon van JazzOut zou de oplossing kunnen zijn! De cadeaubonnen zijn 

te koop in ieder gewenst bedrag en in te zetten voor workshops, 

maandmodules, privélessen of online lessen. 

Meteen een bestellen? Stuur een e-mail naar contact@swingdanceatjazzout.nl

WHATSAPP GROEP

Wil je deelnemen aan de gezamenlijke 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. Ook als je op zoek bent naar een volger of leider is dit de ideale plek 
om te starten met zoeken. 
Ondertussen hebben we al het getal van 63 fantastische mensen in deze 
groep! 

LEUK OM TE WETEN

Meer leuks >

>

>

https://swingdanceatjazzout.nl/links/


KERST FILMPJE

Samen met Boy en Shell, dansers van de Gold Coast in Australië en een 
heleboel andere dansscholen uit Nieuw-Zeeland en andere (zonnige) landen 
zijn we een fantastisch kerst-groet filmpje aan het maken. 

Op de laatste zondag van November hebben we flink gehopt op de 

onontkomelijke ‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey op 3 van de 

mooiste plekjes van Nijmegen. 

Zodra dit filmpje af is zetten we het natuurlijk op al onze social media kanalen 

én de website. 

We willen nu alvast onze dank uitspreken naar de dansers die met een grote 

lach zo’n kou hebben staan lijden:
De soon-to-be-famous! Antoinette, Marcus, Kim, Michael, Simone, Niels, 

Marina, en van de crew zelf Laura, KJ, Megan, Danny en Eveline.

Geniet van jullie kerstdagen en we wensen jullie alvast (in afwachting van het 

filmpje) een fantastisch nieuwjaar met veel connectie, liefde en 

samenhorigheid. Met dansjes waar de vonken vanaf vliegen en muziek waar 

je niet op stil kan zitten. 

Fijne December! 
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