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NIEUW

Februari, de maand van de liefde. 
Komen jullie de liefde met ons vieren op 
Jazz(Night)Out deze maand?

Ook maken we in deze nieuwsbrief de winnaar van de 
poll bekend. Spannend!
Tot op de dansvloer! 

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema


LESSEN

Nieuwe lessen in Februari

Den Bosch
19:00 Charleston Basics - Beginnerslessen 
20:00 Oefenuur
21:00 Syncopaties en Ritmes

Nijmegen

19:00 Charleston Basics - Beginnerslessen
20:00 ELEF 6-count - Beginnerslessen

Syncopaties en Ritmes

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

3 - 5 Februari A Smooth Swing Weekend @ Brussel

5 Februari NimmaHop @ De Waagh Nijmegen

10 Februari Jazz(Night)Out @ Den Bosch

25 Februari Saturday Night Live @ Amsterdam

5 Maart Royal Bucket Jazz @ Azijnfabriek Den Bosch

10 Maart Jazz(Night)Out @ Den Bosch

18 - 19 Maart Oosterlicht Theaterfestival @ Nijmegen

2 Maart Jazz(Night)Out @ Nijmegen

24 - 26 Maart Harbour Hop @ Rotterdam

11 - 14 Mei The Brux @ 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 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 >

https://swingdanceatjazzout.nl/proeflessen


WORKSHOPS

Op dit moment heeft JazzOut geen eigen 
workshops gepland staan. Dat is geen 
reden om geen workshops te volgen!

In de danskans hierboven zie je al dat er 
in Brussel in Februari een leuk weekend 
met toffe workshops van Fred en Egle. 

A SMOOTH SWING WEEKEND

Ook is er in Maart het altijd gezellige 
Harbourhop met supergoede 
internationale leraren.

HARBOURHOP

Lees meer >

Raak geinspireerd en bezoek eens een festival! Geniet van de dansjes met vreemden en 
de lessen van andere leraren. 

www.swingplanit.com is een zeer uitgebreide website waarop alle events hun informatie 
kunnen zetten. Zo weet je altijd waar er iets te dansen valt! 

https://www.easy-swing.eu/a-smooth-swing-weekend-english-version/
https://www.harbourhop.nl/
https://swingplanit.com
http://www.swingplanit.com


WEETJES

>

>

>

Lees meer >

Samenwerkingen

Wist je dat wij samenwerken met verschillende instanties en altijd op zoek zijn 
naar andere leuke samenwerkingen? 

Onze laatste nieuwe samenwerking is met stichting ANDERS Nijmegen. 

Stichting ANDERS Nijmegen is een snelgroeiend ondernemersnetwerk van 
maatschappelijk betrokken ondernemers. ANDERS Nijmegen daagt ondernemers 
uit om een stukje van hun unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te 
stellen aan mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben. 

Kijk op hun website voor meer informatie, en ben of ken jij een ondernemer die 
ook wel ANDERS denkt? Maak dan kennis met Philinde of Stephanie, de twee 
powervrouwen achter ANDERS Nijmegen. 

https://www.stichtinganders.nl/nijmegen/anders-nijmegen/


WEETJES

>

>

Lees meer >

Prijswinnaar Poll

Enkele weken geleden hebben we jullie gevraagd naar jullie mening. Dankjewel 
voor het invullen! Wij zijn weer een stuk wijzer geworden en kunnen jullie nu 
nóg beter van dienst zijn. 

Door de poll in te vullen kon je ook een leuke prijs winnen. 
De gelukkige prijswinnaar is Willem Drolsbach

Hij heeft 2 tickets gewonnen voor gratis toegang op één van onze 
Jazz(Night)Outs.
Gefeliciteerd Willem! 

De tickets komen in de mail naar je toe! 

https://swingdanceatjazzout.nl/?p=2074

