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NIEUW

Het nieuwe seizoen is er weer. Wat hebben we er 
weer zin in. Hebben jullie net zo’n fijne vakantie 
gehad als wij? 
We zijn dolgelukkig met alle nieuwe Lindy-hoppers 
to be. De lessen in Nijmegen en Den Bosch lopen 
lekker vol en sommigen zijn zelfs al uitverkocht!

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 UITVERKOCHT

20:00 Basics Follow Up
21:00 Lindy Hop Moves

Nijmegen

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

Let op: heb je al een medaille voor de module 
‘Moves’ Dan kun je nu een tweede halen, want de 
moves uit deze module zijn anders dan de vorige 
keer! 

 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


DANSKANS

De danskans van Augustus, zet het in je agenda! 

4 September Teadance @ de Waagh

9 September Jazz(Night)Out met Dee’s tour Ahead - Den Bosch

10 & 11 September 2 Daagse Bootcamp Lindy Hop

30 September Jazz(Night)Out - Nijmegen

8 Oktober Billy in Bottendaal

9 & 10 Oktober 2 Daagse Bootcamp Lindy Hop

14 Oktober Jazz(Night)Out Den Bosch

26 - 30 Okt. Festival Jazz International Nijmegen

30 Oktober Jazz(Night)Out Nijmegen

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 >

https://swingdanceatjazzout.nl/proeflessen


WORKSHOPS

Op 10 en 11 September is er een 
bootcamp Lindy Hop voor beginners. 
In deze bootcamp leer je alle basics van 
Lindy Hop. 
Geen tijd voor wekelijkse lessen?
Tijd nodig om te werken aan je basics?

Doe dan mee met deze bootcamp, 1 of 2 
dagen, jij kiest!

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/events


WAT JE MOET WETEN

Lees meer >

>

>

Prijsverhoging

Helaas moeten ook wij, door stijgende prijzen op alle vlakken, onze prijzen 
verhogen, Alle prijzen worden met 1 euro verhoogd.. Llosse lessen worden 
€11,- per les, dit zul je merken in het totaalbedrag van de modules. 
De DJ- socials worden €6,- en bandavonden, afhankelijk van de band 
tussen de €11,- en 16,-

De prijsverhoging gaat in op 1 Oktober, alle tickets die vóór 1 Oktober 
verkocht worden zijn nog volgens de prijzen van vandaag. 

We bedanken jullie voor jullie begrip en zien jullie allemaal snel weer op 
de dansvloer. 

Uitverkochte beginnersles Den Bosch

We kunnen met een brede lach op ons gezicht melden dat de 
beginnersles in Den Bosch voor September is uitverkocht. Gelukkig zijn er 
nog wel plekken in Oktober. Ontzettend fijn dat er zoveel nieuwe Lindy 
Hoppers aan komen! 

http://swingdanceatjazzout.nl

