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NIEUW

Deze maand start de lente weer, daar hebben we 
allemaal wel naar uitgekeken! De lente vraagt 
altijd om een grote schoonmaak of een nieuw 
begin. Laten we daar bij JazzOut nou nét mee 
bezig zijn! 
Een nieuw logo, vormende plannen voor een 
nieuwe locatie en meer soorten lessen! 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


IN DE MEDIA

Lees meer >

Lees meer >

Hallo Nijmegen

Deze maand staan we met een mooi artikel in het magazine Hallo Nijmegen. Heb jij ons gespot? 
Maak dan een toffe foto met jou en het artikel er op. Post deze op je tijdlijn, tag ons en maak kans 
op een gratis module in April! 

De winnaar krijgt persoonlijk bericht en wordt eind Maart bekend gemaakt. 
Kijk voor de actievoorwaarden verder onder ‘lees meer’

Facebook pagina

Wist je dat we nog maar 4 mensen nodig hebben op onze Facebook pagina om 2000 volgers 
te scoren. Ben jij nummer 2000? Of, om het mooi te maken voor dit jaar, nummer 2022? Volg 
ons en help ons groeien!

 

https://swingdanceatjazzout.nl/2022/03/01/win-een-maandmodule/
https://www.facebook.com/JazzOutNijmegen
https://www.facebook.com/JazzOutNijmegen
https://www.facebook.com/groups/475458005986245


LESSEN

Het hossen met Carnaval is leuk. Écht swingen is toch wel veel leuker!

In Den Bosch draaien we 2 modules. De beginnersmodule Lindy Hop 6-count 
Basics en de meer gevorderd module ‘Variaties op moves’ 

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 6-count basics komt aan bod. Heb je alle 3 de 
basics modules afgerond of zoek je meer diepgang in de techniek, kies dan de 
Lindy Hop Follow Up module. Ook de toffe module ‘Hijacks’ staat voor Maart 
gepland. Liever solo? Solo Charleston met als thema fast & slows staat op het 
programma van deze maand. 

Schrijf je in! 

Gemakkelijk, via de knop hieronder. 

 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


EVENTS

Events, events, events, de lente en zomer zitten er vol mee! 
Schrijf de volgende data alvast in je agenda: 

25 Maart - Jazz(Night)Out Band-editie - 20:30

15 Mei - Dansen bij Brebl met de Charlestown Jazzband - 15:00

22 Mei - JazzOut op het podium aan de Waal - 14:00

3-5 Juni - Jazz(Out) in Duketown 

11-12 Juni - Dansen op Nijmegen klinkt

16-22 Juli - Dansen op de 4-daagse feesten

26-28 Augustus - JazzOut SwingFest

We zijn druk bezig meer events te regelen & meer informatie over 
deze events te krijgen. 

Tot op de dansvloer!

Lees meer >

http://www.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.

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. Solo Charleston is megagoed om je 
partnerdans te ontwikkelen, maar ook om 
gewoon lekker veel plezier in je eentje te 
hebben.

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


Deze maand is de ‘leuk om te weten’ meer ‘handig om te weten! 

Afmelden via Bueno

Voortaan kun je je zelf, heel handig, afmelden voor de les via de Bueno app. Simpel!

Het Danslokaal 

Blijft in gebruik tot half juni. De plannen voor de volgende locatie volgen snel. We 
beloven dat je kan blijven lessen!

Je moet voortaan via een andere ingang Het Danslokaal in. Kijk hier voor de route. 

Parkeren bij Het Honigcomplex is overdag niet meer gratis. Kijk hier voor de prijzen

Den Bosch locatie

We zijn op zoek naar een andere leslocatie voor de dinsdagavond tussen 19:00 en 
22:00 in Den Bosch. Het heeft geen haast maar we kijken al wel rond. Wie heeft er 
een puik idee?

Monday practise

Elke maandag is er een oefenavond aan de Daalseweg. Ga jij ook je skills lekker 
oefenen? Kijk hier voor meer info. 

LEUK OM TE WETEN

Prijzen >

>

>

https://www.youtube.com/watch?v=N93Mgt-rqrE
https://kaart.nijmegen.nl/kaartviewer/?@Mobiliteit_simpel&aan=Achtergrondkaart,Zones%20betaald%20parkeren
https://www.facebook.com/groups/475458005986245
https://swingdanceatjazzout.nl/prijze-prive/

