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NIEUW

Welkom in 2023, Een jaar vol nieuwe 
samenwerkingen, kansen, mogelijkheden, dansjes en 
lekkere live muziek. Wat hebben we er weer zin in! 
Allerlei gave workshops, toffe lessen en nieuwe 
modules. Heb je bijvoorbeeld al gekeken naar de 
module Blues? Of de Burlesque workshop voorbij zien 
komen? 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema


LESSEN

Nieuwe lessen in Januari

Deze maand is het tijd voor wat overheerlijke blues lessen! 

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

20:00 Creativiteit
21:00 Blues Basics

Nijmegen

19:00 8-count Basics - Beginnerslessen
20:00 ELEF Charleston Basics - Beginnerslessen

Creativiteit
21:00 Blues Basics

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

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

20-22 Jan Fast Feet festival

22 Januari Bubbles, Feathers & Femmes Fatales - Burlesque workshopdag

28 Januari Jazz(Night)Out - Nijmegen - Glitter and glamour

3 - 5 Februari A Smooth Swing Weekend - Brussel

10 Februari Jazz(Night)Out - Den Bosch

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 heb je 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 >

Er is deze maand een proefles Blues op 13/1
En een proefles Lindy Hop op 28/1
20:00u met daarna live muziek van de tofste bands
Inclusief bij het bezoeken van de bandavond

Tickets zijn online of aan de deur te koop. 
€11,-

Lees meer >

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


WORKSHOPS

Er is een heel toffe workshop gepland 
voor de ladies! 

Bubbles, Feathers & Femmes 
Fatales 
Een dag vol Burlesque - 
workshop & fotoshoot. 

Lees meer >

Breng de Femme Fatale in je naar boven op deze prikkelende, sensuele en uitdagende 
dag. Deze dag staat in het teken van het vieren van vrouwelijkheid, jezelf zijn, jouw 
Femme Fatale naar boven halen op een speelse wijze.

We starten met een lekker bubbeltje, dan omkleden in onze mooiste outfit om daar 
vervolgens mee op de foto te gaan. Laura Wagenaars is fotografe en maakt 
fantastische foto’s van jouw burlesque look. Je krijgt de mooiste foto toegestuurd. 
Daarna ontlokken we onze femmes fatales in een Burlesque workshop. 

Locatie: Het Danslokaal, Nijmegen
Tijd: 12:30 – 17:30
Kosten: €40,- p.p

Geen danservaring nodig
Je hoeft geen JazzOut lid te zijn om mee te mogen doen

https://swingdanceatjazzout.nl/events


WEETJES

>

>

>

Jaarabonnementen

Wil jij ook dansen voor maar €32,19 per maand? Wellicht is een 
abonnement iets voor jou. 

● Je inschrijving voor een jaar regelen
● Betalingen gaan automatisch
● Profiteer van korting
● Dans gratis tijdens de zomermodules

en nog meer voordelen!

Kijk voor meer info op de website. Lees meer >

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! Vaag de code op bij Eveline
06 21216132 
Inschrijvingen openen op 5 December, wij gaan zeker! 

Lees meer >

http://www.swingdanceatjazzout.nl/jaarabonnement
https://www.easy-swing.eu/a-smooth-swing-weekend-english-version/


WEETJES

>

Wij willen jouw mening

We willen jou gelukkig zijn en daarvoor zijn we constant aan het verbeteren. Op 
dit moment zijn we bezig met grote verbeteringen op de achtergrond. Eveline is 
bijvoorbeeld haar ondernemerskennis aan het verbreden met een opleiding en er 
wordt geïnvesteerd in de aanpak van marketing. 

Om te weten of we op de goede weg zijn en hoe daar te blijven hebben we 
jullie input nodig. 

Beantwoord voor ons onderstaande vragen en maak kans op een leuke prijs! Het 
neemt nog geen 2 minuten van je tijd in beslag. 

Dankjewel!

Vul in >

>

We zoeken influencers

Ben jij of ken jij zo’n hele leuke, inspirerende, energie en gezellige influencer? Zorg 
dan dat we in contact komen!

JazzOut is op zoek naar samenwerkingen met leuke contentmakers. 

Geen contentmaker en ook geen influencer, maar wel in voor samenwerking? 
Neem dan ook contact met ons op, wij zijn benieuwd wat we samen voor elkaar 
kunnen boksen…eh…dansen! 

Lees meer >

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/vGbTQ4R1as7gpxvt9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2RQIFMmt90MDmvwtPgrxkj
https://swingdanceatjazzout.nl/?p=2074

