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NIEUW

We hebben deze maand weer veel te vertellen. 
Ten eerste hebben we een nieuw thuishonk in Den 
Bosch. Station Zuid! Om dat te vieren een 
verrassing voor onze vaste leden. Ook hebben we 
een wisseling in het team en zijn we weer lekker op 
dreef met lessen en events.

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


ZOMER 

Lees meer >

Lees meer >

Events

In de zomer dansen we veel buiten. We willen 
natuurlijk dat iedereen de LindyHop-love te pakken 
krijgt. 
Dansen jullie mee op onze events? Lees verder bij 
‘Events’ verderop in de nieuwsbrief.. . 

Kortingsactie

Voor nieuwe leden hebben we een toffe kortingactie. 
30% korting wanneer ze zich inschrijven voor zowel 
Juni & Juli of September & Oktober. Lees verder op 
de website. 

Zomerlessen

In Juli bieden we verschillende zomerlessen en oefenuren aan.  Binnen 2 weken komt het 
up-to-date schema in Bueno te staan zodat je je alvast kan verlekkeren aan alle leuke 
opties die voorbij komen. 

Heb jij altijd zelf al eens een lesje willen geven? Dan heb je in Juli de kans! Stuur een 
berichtje naar Eveline om de mogelijkheden te bespreken. 

Vakantie

In Augustus zijn we dicht en zijn er dus geen lessen. Aan het eind van Augustus is het 
natuurlijk JazzOut SwingFest en zoals je ziet in ons lijstje van events is er genoeg te 
dansen, dus stilzitten is geen optie! 

https://swingdanceatjazzout.nl/2022/05/02/actie-nieuwe-deelnemer/


LESSEN

In Mei staan alle dansers in de rij….

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

Den Bosch
In Den Bosch is het thema Charleston, lekker!!! Nieuwe moves, nieuwe technieken 
en bovenal zoveel lol! Vind je Charleston lastig (of niet leuk omdat je het lastig 
vindt) dan is dit je kans om helemaal verslaafd te worden aan Charleston. 

Geheimpje….Eveline vond Charleston vroeger ‘stom’ want lastig, maar toen in 
een workshop Charleston op een festival, het gemakkelijk werd gemaakt door 
de uitleg van de leraren, vind ze het fantastisch! 

Wij maken het ook gemakkelijk voor je en beloven je fancy moves & 
techniekcombinaties die voor jou werken. 

Nijmegen

Charleston Basics, SwingOuts & Routines….de keuze in Nijmegen is lastig! Welke 
les heb jij zin in? 

Keuze gemaakt?

Schrijf je in! 

Gemakkelijk, via de knop hieronder. 

 
Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


LOCATIES

Deze zomer staat in het teken van nieuwe locaties. 

Den Bosch

In Den bosch verhuizen we vanaf 1 Juni naar Station Zuid, Erasmusstraat 9. Deze 
locatie heeft 1001 voordelen, maar toch wel de belangrijkste is dat je er veel 
gezelliger nog even iets kan drinken met je dansgenoten. 

Op 1 Juni hebben we dan ook een leuke verrassing voor onze leden, kijk verder 
bij ‘Events’ in deze nieuwsbrief om te weten te komen wat de verrassing is! 
10 Juni houden we onze eerste social bij Station Zuid - elke 2e vrijdag van de 
maand. 
Lessen worden vanaf 1 juni op woensdag gegeven. 

Nijmegen

Dit zijn de laatste weken in Het Danslokaal. Doordat verschillende bedrijven al 
aan het verhuizen zijn kan het dus wat rommelig zijn. Onthoud….het is maar 
voor heel even! 
We zeggen sorry voor alle ongemakken en hopen dat jullie er doorheen 
kunnen kijken met een vooruitkijkende blik op het nieuwe pand.
Het nieuwe pand is de oude EKI, Biezen 1-3. 
We werken samen met Riverland Dance Academy (net zoals nu) en komen niet 
zonder pand te zitten, wanneer we precies overgaan is echter nog niet 
helemaal duidelijk. We houden jullie op de hoogte hiervan. 

Vragen hierover, laat het weten!

 

Lees meer >

https://stationzuid.nu/
https://www.google.com/maps/place/De+Biezen+1,+6541+BN+Nijmegen/@51.849349,5.83629,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c708714169f401:0x5ce55625ce82afd2!8m2!3d51.8493457!4d5.8384787
https://swingdanceatjazzout.nl


EVENTS

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

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

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

27 Mei - Jazz(Night)Out Nijmegen

1 Juni - Gratis workshop voor vaste leden! 

3-5 Juni - Jazz(Out) in Duketown 

10 Juni - Jazz(Night)Out Den Bosch - Grand opening

11-12 Juni - Dansen op Nijmegen klinkt

24 Juni - Jazz(Night)Out Nijmegen - 5 jarig bestaan JazzOut!

8 Juli - Jazz(Night)Out Den Bosch 

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 woensdag en donderdag 
van de maand heb je kans om een 
proefles Lindy Hop mee te doen. 
Woensdag 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.pLees meer >

Op 1 juni is er een gratis proefles voor 
nieuwe leden. We vieren dan de start van 
onze lessen in Station Zuid. 

Wie neem jij mee?

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/proeflessen
https://swingdanceatjazzout.nl/events


Gratis workshop voor leden

Vanaf Juni geven we voortaan de danslessen in Den Bosch in Station Zuid. Ideaal 
voor de lessen, bereikbaarheid, parkeren en om een biertje te doen met de 
mededansers. 

Niks maakt een sociale dans zo sociaal als de ruimte voor gezelligheid. 
1 Juni bieden we, speciaal voor onze leden, een gratis workshop Lindy Hop van 
19:00 tot 20:00u. Om 20:00 is er een proefles voor nieuwe leden, wie neem jij 
mee?
Daarna dansen en borrelen we natuurlijk nog even door tot we geen zin meer 
hebben! 
Inschrijven voor de workshop is gewenst (via Bueno) Voor de proefles en social hoef 
je je niet in te schrijven! 

Wisseling crew

Robin heeft met pijn in haar hart besloten de crew van JazzOut te verlaten. Gelukkig 
blijft deze newly-wed wel lekker dansen en zien we haar dus gewoon in de lessen en 
op de socials! Pfieuwwww
Stephan is de zeer bekwame vervanger van Robin. We zijn dolblij zo’n goodlooking 
vintage style kerel erbij te krijgen. Hij zal voornamelijk Den Bosche zaken runnen en zich 
bezighouden met de socials. 

LEUK OM TE WETEN

Prijzen >

>

>

https://swingdanceatjazzout.nl/prijze-prive/

