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NIEUW

Iedereen was net lekker in lentestemming toen er 
ineens weer een goed pak sneeuw lag….Maar dat 
houdt ons dansers niet tegen! 
Wij houden de zon op ons gezicht met dansen, 
lekkere muziek en een constante stroom aan leuke 
lessen en events! 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


JOSF 

Lees meer >

Lees meer >

JazzOut SwingFest

Het aller-aller-aller-aller leukste wat we jullie kunnen 
vertellen deze maand is alles over JazzOut SwingFest!

26-28 Augustus staat alles in teken van ons lokale en 
internationaal bezochte festival!

We hebben de beste leraren uit de wereld 
opgedoken en zijn met megaveel enthousiasme aan 
het mailen/appen en praten met bands en DJ’s. 

Heb je nog nooit een swingdans festival meegemaakt, 
en ben je benieuwd hoe dat nou is?

Check het filmpje op onze website 
www.jazzout-swingfest.nl van de vorige editie. 

De leraren van JOSF 2022

We starten met Pontus & Isabella, deze wereldkampioenen zijn fantastisch om naar te 
kijken en nog beter om les van te hebben. Niemand in de swingdanswereld die hen niet 
kent. En jij kan workshops bij ze volgen. Dat wil je niet missen!

Sax en Ale zijn dé ritme-goeroes, hun filosofie (Filososwing) achter Lindy Hop brengt 
swingdans, muziek en het leven bij elkaar. Hun enorme ervaring, opgedaan in 
verschillende werelddelen, brengt dat zij leraren zijn waar je maar naar blijft luisteren 
en nooit van uitgeleerd bent. Jij kunt daar les van hebben! 

Welke bands en DJ’s we hebben wordt snel bekend gemaakt. Houd daarvoor onze site 
goed in de gaten. 

Vergeet ook niet je tickets te kopen, de verkoopt loopt als een trein en jij wil niet degene 
zijn die dit fantastische festival mist! 

 

https://www.jazzout-swingfest.nl
http://www.jazzout-swingfest.nl
https://www.facebook.com/groups/475458005986245


LESSEN

Swing into de lente met lessen bij JazzOut

Deze maand hebben we weer allerlei fantastische modules voor je klaar staan. 
Alles voor de beginner tot gevorderd danser. 

Kijk op onze website bij het lesschema welke modules er aan bod komen. 

In Nijmegen hebben we een speciaal debut!

KJ geeft de Highs and Lows Solo les. 

In deze module worden de dimensies van swingdans letterlijk uitgebreid. Ook 
KJ’s breakdance skills zullen aan bod komen want zeg nou zelf, wie doen erv 
meer highs en lows dan breakdancers?

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: 

29 April - Jazz(Night)Out - DJ-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

10 Juli - Dansen op de Kaaij - 15:00

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


Meivakantie

In de Meivakantie, 25 April tot 8 Mei, houden ook wij vakantie. Wel zijn we van plan 
om een workshop te organiseren, daar komen we snel op terug! 

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.facebook.com/groups/475458005986245
https://swingdanceatjazzout.nl/prijze-prive/

