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NIEUW

Halloween komt er aan, het regent, het is 
koud….maar dat houdt ons allemaal niet van de 
dansvloer! Met nieuwe modules, uitverkochte lessen 
en een fantastische vibe van alle nieuwe 
deelnemers komen wij de winter wel rond, 
Wat jij?! 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


LESSEN

Nieuwe lessen in Oktober

Heb jij al gekozen?  

Den Bosch
19:00 8-count Basics - Beginnerslessen UITVERKOCHT

20:00 Variatie op Moves

Nijmegen

19:00 8-count Basics - Beginnerslessen
20:00 ELEF Charleston Basics - Beginnerslessen
21:00 SwingOuts(1)

Let op: heb je al een medaille voor de module ‘Variatie op Moves’ of 
‘SwingOuts 1’  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

30 September Jazz(Night)Out - Nijmegen

2 Oktober NimmaHop - Nijmegen

8 Oktober Bootcamp Lindy Hop - Nijmegen
Billy in Bottendaal

14 Oktober Jazz(Night)Out - Den Bosch

20 Oktober Big Charles Brass band bij Brebl - Nijmegen

26 - 30 Okt. Festival Jazz International Nijmegen

30 Oktober Jazz(Night)Out Nijmegen Halloween special

11 November GEEN Jazz(Night)Out

25 November Herbst Camp Pilsen - Tsjechië
Jazz(Night)Out - Nijmegen

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

Lees meer >

http://www.swingdanceatjazzout.nl/events


PROEFLESSEN

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.

Vol = vol
Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/proeflessen


WORKSHOPS

Op 8 Oktober 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!

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/events


WAT JE MOET WETEN

>

>

>

Prijsverhoging

De aangekondigde prijsverhoging gaat vandaag in. 

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

Helpsessies Bueno

Voor sommigen is Bueno hemels, maar anderen vinden het meer richting 
hels. Dat laatste vinden we vervelend om te horen! 
Bueno wordt gemakkelijker als je er vaker mee werkt, net zoals Lindy Hop 
eigenlijk.
Voor degenen die hulp nodig hebben bij Bueno bieden we de volgende 
opties. 

1. De online Bueno help sessie op 3 oktober, 19:00
In de JazzOut Kalender (NMG & DB) en op de website onder 
events vind je de link. Inschrijven hoeft niet, maar we vinden het wel 
fijn te weten wat je hulpvraag is zodat we kunnen voorbereiden. 

2. Op de socials van 30 Sept. & 14 Okt. is Eveline beschikbaar voor 
vragen tussen 20:00 en 21:00u



Lees meer >

>

>

Uitleg Bueno inloggen (Gericht op de Bueno Student app)

Wanneer je net bent begonnen met de lessen heb je een nieuw of vrij nieuw account. 
Heb je je zelf ingeschreven heb je meteen een wachtwoord aan moeten maken. 
Heeft een JazzOut medewerker je ingeschreven heb je een mail gekregen met de vraag 
een wachtwoord aan te maken. 

Bij de kalender vind je alles wat er gepland is vanuit JazzOut de komende tijd, lessen, socials 
en bootcamps. 
Bij Mijn activiteiten vind je alles waar je een ticket voor hebt gekocht, van lessen, tot socials 
tot bootcamps. 
Bij Videos vind je recaps van de lessen, de 3 beginners modules zijn paars 
Bij Profiel vind je je gegevens en kun je die ook wijzigen. Voeg je foto toe! Vinden we leuk. 
Ook vind je daar naar de berichten, medailles, notities, producten die je hebt gekocht en 
betalingen die je hebt gedaan. 

http://swingdanceatjazzout.nl/bueno-2

