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NIEUW

Wij hebben vakantie! Veel plezier met deze laatste 
nieuwsbrief van het lesjaar. In September knallen 
we er weer tegenaan met nieuwe modules, nieuwe 
leden en nieuwe danskansen! 
Zien we jullie op JazzOut SwingFest? 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


LESSEN

Nieuwe lessen in September

In September knallen we weer met nieuwe modules. 

Den Bosch
19:00 6-count Basics - Beginnerslessen
20:00 Basics Follow Up
21:00 Lindy Hop Moves

Nijmegen

19:00 6-count Basics - Beginnerslessen
20:00 Basics Follow Up 
20:00 ELEF 8-count Basics - Beginnerslessen
21:00 Lindy Hop Moves

 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


DANSKANS

De danskans van Augustus, zet het in je agenda! 

7 Augustus Teadance @ de Waagh

12 Augustus Jazz(Night)Out Den Bosch 

26-28 Augustus JazzOut SwingFest

Op de website staat meer info per danskans, tot op de dansvloer!

Lees meer >

http://www.swingdanceatjazzout.nl/events


PROEFLESSEN

Vanaf September weer Iedere eerste 
woensdag en donderdag van de maand 
de 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 September is er de 2e donderdag van 
de maand ook nog de mogelijkheid tot een 
gratis proefles! 

Lees meer >

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


JAZZOUT SWINGFEST

JazzOut SwingFest is alweer aan het 
einde van deze maand! We gaan 3 
dagen knallen, feesten, dansen, plezier 
hebben en alles wat nog meer bij een 
swingdans festival hoort!

Nog geen tickets gekocht? De laatste 
worskhop tickets zijn beschikbaar. Vanaf 
volgende week ook los af te nemen. 

Lees mer

De partyspasses zijn te koop! 

Ook wanneer je pas begonnen bent met 
Lindy Hop zijn de feesten geschikt voor jou. 
Zoals je weet is Lindy Hop een sociale dans 
en wil iedereen met je dansen! 

Kom naar de feesten en geniet van een 
toffe avond met live muziek! 

Lees meer >

http://www.jazzoutswingfest.nl


Everybody leads, everybody follows

NIEUW! Vanaf September. ELEF lessen. 

De voordelen:

● Je leert leiden en volgen in dezelfde module
● Je hoeft geen rol te kiezen
● Er is geen leiders-volger ratio
● Geen partner nodig

De ELEF lessen hebben dezelfde inhoud als de reguliere beginnerslessen. Het enige 
verschil is dat je leert leiden en volgen in dezelfde module.

De ene week doe je mee als volger, de andere week als leider. Door de constante 
wisseling van rol leer je beide rollen.

Na het behalen van de 4 beginnersmedailles, 6-count basics, 8-count basics, 
Charleston basics & Basic Follow-up, kun je in de verdere modules instromen met de 
rol van je keuze, dit mag elke module een andere rol aannemen.

ELEF LESSEN

Lees meer >

>

>

http://swingdanceatjazzout.nl/elef-lessen

