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NIEUW

Buiten lijkt het nog niet op winter, maar vroeg 
donker is het toch al wel! Op die donkere, 
gezellige, huiselijke avonden plan je je dansuitjes in 
onder het genot van lekkere Swing jazzmuziek. 
Lees gauw verder voor de danskans, onze Spotify 
en al het andere leuks van November!

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


LESSEN

Nieuwe lessen in November

Er is genoeg te doen!   

Den Bosch
19:00 Charleston Basics - Beginnerslessen UITVERKOCHT

20:00 SwingOuts

Nijmegen

19:00 Charleston Basics - Beginnerslessen
20:00 ELEF 6-count Basics - Beginnerslessen
21:00 Variatie op Moves 

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

Vanaf December kunnen we weer meer modules per maand gaan aanbieden. 
Vanaf dan geven we in Den Bosch weer 3 modules per maand, in Nijmegen 
gaat het aantal naar 4 modules per maand. 

Houd er rekening mee dat, doordat de beginnerslessen in Den Bosch nu 
uitverkocht zijn, dit kan doorlopen in de andere modules. Schrijf je dus op tijd in. 

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


DANSKANS

4-6 November SwingFactory Breda

6 November NimmaHop 

11 November GEEN Jazz(Night)Out

25-27 November Herbst Camp Pilsen - Tsjechië

25 November Jazz(Night)Out - Nijmegen

9 December Jazz(Night)Out - Den Bosch - New Orleans Kerst style

30 December GEEN Jazz(Night)Out

13 Januari Jazz(Night)Out - Den Bosch - Nieuwjaarsborrel Boogie Blues stijl

3 - 5 Februari A Smooth Swing Weekend - Brussel

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 dit moment zijn er geen workshops 
vanuit JazzOut gepland. We komen snel 
met nieuwe data voor leuke workshops!

Check daarvoor onze Facebook of Events 
pagina op de website. 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/events


WEETJES

>

>

>

Muziek

Wil je de muziek die we tijdens lessen en dansavonden draaien ook thuis 
horen? Dat kan! 
JazzOut heeft een Spotify kanaal, met verschillende playlists. Sommigen 
daarvan zijn op tempo gesorteerd, zodat je altijd het fijnste oefentempo 
kunt kiezen, sommigen op thema, zoals Kerst en Halloween en ook zijn er 
lijsten met gewoon lekkere swingmuziek. 
Klik op de link om naar Spotify te gaan, óf zoek JazzOut in de zoekbalk 
van Spotify.

Naar Spotify >

A Smooth Swing weekend

Onze goede vrienden Sax en Ale, je kent ze misschien, van JazzOut 
SwingFest, organiseren hun eigen toffe Swingweekend op 3 tot 5 Februari. 
Dit weekend biedt supergave workshops voor beginners én gevorderd 
dansers door 2 internationale Lindy Hoppers, Fred Caputo & Egle 
Regelskis. 
Dans je bij JazzOut, krijg je 15% korting! Wil je hier meer over weten? 
Stuur ons een berichtje. 
Inschrijvingen openen op 5 December, wij gaan zeker! 

https://open.spotify.com/user/hfpy0d2rwb4nt7dk9jggyih11?si=4ff65349bbc24739


WAT WIL JIJ?

>

>

>

Poll

Wij willen jullie mening!

JazzOut zit er aan te denken om de Jazz(Night)Out Nijmegen te verzetten 
naar zaterdag. Voordat we een beslissing als deze nemen willen we dit 
graag aan jullie voorleggen, want jullie mening is belangrijk. 

Laat hem dan ook horen via deze poll,

Het is maar 1 vraag, je bent dus binnen 10 seconden klaar. Jouw input 
betekent veel voor ons 

Dankjewel!

Naar poll >

https://forms.gle/1msmhdPEvEQtA8ZS9

