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NIEUW

De laatste maand voor de (welverdiende, maar 
toch altijd jammere) zomerstop in Augustus. In Juli 
hebben we natuurlijk wel weer héél veel 
mogelijkheden om te dansen. Zowel binnen als 
buiten. 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


LESSEN

Zomerlessen in Juli

In de week van 18 Juli zijn er geen zomerlessen, kom dan dansen op de 
Vierdaagsefeesten! 

Den Bosch
In den Bosch is er welke week tussen 19:00 en 20:00 vrij dansen

Van 20:00 tot 21:00 is er een open level workshop, ook voor beginners! 
6/7 Varieer je SwingOut
13/7  Coole 8-count moves and breaks
27/7  Jumping Moves (geen aerials)

In alle lessen mag je 1x een vriend/vriendin gratis meenemen! 

Nijmegen

In Nijmegen kun je elke week vrij dansen tussen 20:00 en 21:00

Van 19:00 tot 20:00 is er een open level workshop, ook voor beginners! 
7/7 Verander je richting
14/7  Travelling moves
28/7  Shim Sham
Van 21:00 tot 22:00 is er een workshop (niet voor beginners)
7/7 In z’n achteruit
14/7  Slides by Danny
28/7  Tranky Doo

In alle lessen mag je 1x een vriend/vriendin gratis meenemen, wel even in laten 
schrijven voor de proefles

 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


2022/2023

Nieuwe start in September

Wij hebben met het team superhard gewerkt aan het opzetten van het 
curriculum voor September 2022 tot Augustus 2023. 
Zelf zijn we weer heel trots op wat we neer hebben kunnen zetten. 

Kijk onder deze links voor de nieuwe module overzichten en verlekker jezelf 
alvast aan al het leuks wat er voor bij gaat komen. 

Nijmegen > Den Bosch >

https://swingdanceatjazzout.nl/wp-content/uploads/2022/06/klein-2022-2023-nijmegen-overzicht-maandmodules-scaled.jpg
https://swingdanceatjazzout.nl/wp-content/uploads/2022/06/klein-2022-2023-DENBOSCH-overzicht-maandmodules-scaled.jpg


DANSKANS

De danskansen van Juli en Augustus, zet ze in je agenda! 

Iedere woensdag en donderdag, behalve in de Vierdaagseweek, vrij dansen in 
Nijmegen of Den Bosch.

3 Juli Teadance @ de Waagh

8 Juli Jazz(Night)Out Den Bosch 

9 Juli Dansen op de Kaaij met Les Faux Manouches - 20:00

10 Juli Dansen op de Kaaij met The Square Keys - 15:00

18/19/22 Juli Dansen op de 4-daagse feesten 

29/7 Jazz(Night)Out Nijmegen

26-28 Augustus JazzOut SwingFest

Op de website staat meer info per danskans, be there or be square! 

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 gratis 
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 in de rest van de 
module.

Lees meer >

In juli is er elke lesdag een gratis proefles 
mogelijk! Heb je nog vrienden die écht 
moeten leren Lindy Hoppen? Nee mze dan 
mee naar de lessen op woensdag om 20u, 
op donderdag om 19u.

Wie neem jij mee?

Lees meer >

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


Een knallende actie voor nieuwe deelnemers!

Wanneer je 2 aaneensluitende modules 
afneemt krijg je 30% korting op de totaalprijs.

Lees de actievoorwaarden hieronder goed door.
Je hebt geen partner nodig, wel houden we een leider-volger ratio aan. Lees 
daarover meer in de FAQ

Korting is verwerkt in de totaalprijs

Actievoorwaarden
De actie is geldig in Nijmegen & Den Bosch
De actie geldt voor de maanden Juni & Juli of September & Oktober
De actie geldt alleen voor de bovenstaande combinatie van maanden (Juni & 
Juli) (September & Oktober)
Je hebt nog niet eerder deelgenomen aan wekelijkse lessen bij JazzOut
Je schrijft je in via onderstaande knop

LEUK OM TE WETEN

Inschrijven >

>

>

https://swingdanceatjazzout.nl/faq/
https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema

