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NIEUW

Deze maand staat geheel in het teken van dans 
etiquettes. In de module ‘social dance skills’ en in 
deze nieuwsbrief komen we uitgebreid terug op 
dingen als: ‘Hoe vraag je iemand ten dans?’ 
Hoeveel nummers dans je samen?’ maar ook ‘Hoe 
zorg je ervoor dat je niemand raakt op een volle 
dansvloer, en wat als dat toch gebeurd? 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/2022/02/01/dansetiquette/


DANS ETIQUETTES
Etiquettes zijn een belangrijk onderwerp 
binnen de danswereld, maar komen niet vaak 
aan bod binnen de lessen. 
Deze maand brengen we daar verandering 
in met de module ‘Social dance skills.’ 

In deze module komt alles aan bod wat te 
maken heeft met etiquettes. Ook zullen we 
échte jaren ‘20 en ‘30 etiquettes de revue 
laten passeren. 

Dans etiquettes laten zich opdelen in 3 
onderdelen, Hygiëne, uitnodigen en floorcraft. 

Hieronder volgt meer info per onderdeel. 

Lees meer >

Lees meer >

Hygiëne

Een te weinig besproken onderwerp door het taboe wat er op rust. Toch is het netter om iemand 
op een vriendelijke manier aan te spreken dan achter de rug om te zeggen dat hij of zij onfris is. 

Zorg in ieder geval zelf al voor een fris voorkomen door schone kleren een frisse adem en een 
lekkere geur. Je danst dicht bij elkaar dus wil je fris ruiken. Een kauwgompje of deodorant doet al 
wonderen. Ben je iemand die snel zweet of draag je synthetische kleding? Neem dan een extra 
bovenstuk mee zodat je kunt wisselen als dit nodig is. 
Ook een handdoekje om af en toe je voorhoofd af te doen is dan handig. 

Draag je haar omhoog of in een staart, een zwiepende bos haar in andermans gezicht wordt niet 
als prettig ervaren. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld lange kettingen, je wil een ander geen pijn 
doen. 

Ruikt iemand toch onfris, of zwiept er constant haar in je gezicht. Vraag de ander om even wat 
deo op te doen of het haar in een staart te doen voor de volgende dans. Zo voelt de ander zich 
geholpen en hebben jullie daarna tóch nog een heel fijn dansje.

https://swingdanceatjazzout.nl/2022/02/01/dansetiquette/


DANS ETIQUETTES

Uitnodigen

Vanuit vroegere etiquette zit er ingebakken 
dat mannen de vrouwen vragen. In de 
hedendaagse tijd is dit al lang niet meer het 
geval. Iedereen mag iedereen vragen. 
Nu is het zo dat niet iedereen dat durft, voor 
degenen die een ander ten dans vragen 
gemakkelijk vinden, vraag ook eens iemand 
die het niet durft. 
In Swing creëer je samen de dans, dus of je 
nu beginnend of gevorderd danser bent, 
creëren doe je samen. 

Je past je altijd aan aan de ander, geef de 
ander geen les tijdens het dansen en lukt iets 
niet? Zie dat dan als een variatie, niet als 
mislukking. 

Lees meer >

Lees meer >

In principe weiger je geen dans, maar het kan wel eens zijn dat je geen zin hebt om te dansen, 
het nummer te snel voor je is of je even uit moet rusten van de vorige. Geef dit dan op een nette 
manier aan. 
Zegt de ander nee, respecteer zijn/haar keuze en blijf beleefd. 

Zegt de ander ja? Fijn! Begeleid je partner naar een open plek op de dansvloer. Start rustig op, 
glidend of in closed embrace, totdat je de connectie gevonden hebt, dan kun je los. 

Na de dans storm je natuurlijk niet de dansvloer af. Er is geen afgesproken hoeveelheid dansjes, 
maar voelde de dans goed, dan ga je meestal voor een tweede. Het wordt niet als netjes gezien 
wanneer een koppel de hele avond alleen met elkaar danst omdat swing een sociale dans is. 

Bedank de ander voor de dans, je hebt een fijn moment met diegene gedeeld, dat mag benoemd 
worden. Daarna begeleid je je partner weer van de dansvloer aan. 

https://swingdanceatjazzout.nl/2022/02/01/dansetiquette/


DANS ETIQUETTES

Je geeft geen ongevraagde lessen op de 
dansvloer. Ben je op een social, is iedereen 
daar voor het plezier en niet voor een les. 
Tijdens de les worden de leraren betaald 
voor de les, jij hoeft hun werk niet te doen. Dit 
geldt ook voor het geven van feedback. 

Maakt je partner een foutje, of jij? Roep dan 
geen ‘sorry’ maar lach en ga door! Alles wat 
je danst is een variatie op een bestaande 
move en er is een grote kans dat je partner 
niet eens doorheeft dat het een onbedoelde 
variatie was. 

En dan de allerbelangrijkste van allemaal: 
blijf lachen! Dansen doe je toch voor je 
plezier!

Lees meer >

Lees meer >

Floorcraft

Allereerst! Vermijd botsingen! Je kijkt altijd uit waar je je partner naar toe stuurt en je waarschuwt 
je partner wanneer er iemand richting jullie komt. Het best doe je dit door je connectie te 
verstrakken en kort in je frame te blijven. 
Leider en volger zijn beide gelijk verantwoordelijk voor het voorkomen van botsingen. 

Ben je onverhoopt toch gebotst of heb je per ongeluk op iemands voet gestaan. Biedt dan je 
excuses aan en, wanneer diegene veel pijn heeft, vraag of je kan helpen. 

Is het druk op de dansvloer? Dans dan kleine figuren, een SwingOut is dan niet de beste keuze om 
te maken. Let ook erg goed op je rockstep, houdt deze onder je eigen core zodat de kans kleiner 
is dat je iemand schopt. 

Het woord dansvloer zegt het al, je danst op de dansvloer. Wil je discussiëren, bij kletsen of 
overleggen doe je dat naast de dansvloer. Wanneer diegene dat ook wil. 

https://swingdanceatjazzout.nl/2022/02/01/dansetiquette/


LESSEN

In Februari kunnen zowel beginners als gevorderd dansers weer hun hart 
ophalen. 

In Den Bosch draaien we 2 modules. De beginnermodule Lindy Hop Charleston 
Basics en de meer gevorderd module ‘Social dance skills’ 

We hopen op een snelle groei van de Den Bosch dansers zodat we binnenkort 
weer terug kunnen naar 3 uur les op 1 avond. 

In Nijmegen draaien we iets minder modules dan normaal. Wanneer de lessen 
voor minimaal 60% vol zitten breiden we weer uit naar meerdere modules. 
De beginnersmodule Lindy Hop Charleston komt aan bod, ook de Solo 
Charleston met als thema 20 ‘s Charleston en de module ‘Social dance skills’ 
staan voor Februari gepland. 

We zien jullie snel allemaal in de lessen! 

Inschrijven kan gemakkelijk via de knop hieronder. 

 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


SOCIALS

Vrijdag 18 Februari staat er een social (DJ-editie) op de planning! 
Je kunt je geleerde moves en etiquette in het echt uitproberen en 
vooral heel veel plezier hebben. 

Afgelopen social was het gezellig druk, dus we hopen jullie de 
volgende keer weer daar te zien. 

20:30 in Het Danslokaal - Nijmegen

Tickets zijn via de link hieronder of aan de deur te kopen en er is 
een bar voor drinken. 

Zoek je iemand om met je mee te gaan naar de lessen of socials? 
Scan deze code voor de ‘Waar is de Swing’ appgroep. 

Lees meer >

https://www.bueno.nu/webshop/school/211/schedule-detail/135235


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. 

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


Op zoek naar inspiratie? YouTube is dé uitkomst. 
Kijk naar jouw favoriete dansers en vind toffe moves, variaties en voetenwerk 

die je wil leren. YouTube staat vol met instructievideos en videos van 

wedstrijden, social dances en performances. 
Hieronder een greep uit onze favoriete kanalen: 

Laura Glaess 

Een Amerikaanse danseres met een grote liefde voor Lindy Hop en de 

Afro-Amerikaanse achtergrond van Swing. 
Vintage Swing Dance
Een heel kanaal vol met vintage videoclips
Syncopated City

Micheal en Evita leggen allerlei toffe moves en variaties uit. 

Rock that Swing
Wedstrijden, performances en History talks met de legends van Lindy Hop. Je 

vindt het allemaal op dit kanaal. 

Veel plezier met ontdekken! 

LEUK OM TE WETEN

Prijzen >

>

>

https://www.youtube.com/channel/UCTzDtlvkEaiurf5Ei6fsRYg
https://www.youtube.com/channel/UC07XsRsNjrogsOfwSpMGr2A
https://www.youtube.com/c/SyncopatedCity
https://www.youtube.com/user/RockThatSwing
https://swingdanceatjazzout.nl/prijze-prive/

