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NIEUW

11 tot 19 Maart is het de Boekenweek. Laat er nou over 
en door swingdansers genoeg boeken zijn geschreven! 
Houdt onze socials in de gaten, want in de 
boekenweek wordt er elke dag 1 swingend boek 
uitgelicht. 
Ook komen er weer leuke workshops en lessen aan, 
lees dus snel verder!

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl


LESSEN

Nieuwe lessen in Maart

Den Bosch
19:00 6-count Basics - Beginnerslessen 
20:00 Basics Follow-Up
21:00 This is me - vind jouw stijl

Nijmegen

19:00 6-count Basics - Beginnerslessen 
20:00 ELEF 8-count - Beginnerslessen

This is me - vind jouw stijl

Inschrijven >

https://swingdanceatjazzout.nl/lesschema/


DANSKANS

3 Maart Hopspot Live @ Utrecht

5 Maart Royal Bucket Jazz @ Azijnfabriek Den Bosch
NimmaHop @ Nijmegen

10 Maart Jazz(Night)Out @ Den Bosch

18 - 19 Maart Oosterlicht Theaterfestival @ Nijmegen

22 Maart Belcrum Bounce @ Breda

24-26 Maart Harbour Hop @ Rotterdam

25 Maart Jazz(Night)Out @ Nijmegen

1 April Billy in Bottendaal @ Nijmegen
Slow Bal meets Blues @ Rotterdam

2 April Sunday Beerdance @ Den Haag
NimmaHop @ Nijmegen

7 April Taste of Swingdom @ Utrecht

14 April Jazz(Night)Out @ Den Bosch

20 April The vintage battle of the bands @ Amsterdam

29 April JazzInTown - workshops, diner, wijn en social @ Nijmegen

11 - 14 Mei The Brux @ Brussel

3 - 4 Juni JazzOut @ Nijmegen Klinkt

17 Juni Kids ‘n Billies @ Nijmegen

29 Juli - 6 Aug Summer Jamboree @ Senigallia, Italië

10 - 20 Augustus SwingAout @ Laroquebrou Frankrijk

Op de site en in de Lindyhop.nl kalender 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 
proefles Lindy Hop mee te doen. 
Woensdag in Den Bosch, donderdag in 
Nijmegen.

In Mei is het nog vakantie in de eerste 
week, de proefles is dan in de tweede 
week. 

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.

Ook voorafgaand aan iedere 
bandavond, georganiseerd door JazzOut 
is er de mogelijkheid om mee te doen met 
een proefles. Kijk wanneer er een 
bandavond is op de website bij ‘events’. 

Vol = vol

Lees meer >

https://swingdanceatjazzout.nl/proeflessen


WORKSHOPS

JazzOut heeft sinds lange tijd weer een 
workshopdag gepland. Het wordt een 
dag vol inspiratie, plezier en uitdaging. 

Op Jazz In Town Nijmegen hebben we 
inspirerende leraren uit den Haag en 
Breda weten te strikken om jullie uit te 
dagen en mee te nemen in de wereld 
van Lindy Hop. 

Benedetta Valerio en Andrea De Vincenzi wonen in Den Haag maar komen uit Italië, 
hun Italiaanse roots vind je terug in hun energieke dansen. 
Julien Rayée en Mariette Rayée komen uit Breda, zij geven daar al vanaf het begin les. 
In hun lessen vind je het plezier wat iedere Lindy Hopper zou moeten kennen. 

Na deze workshops regelen we een lekker diner voor je, dit is op inschrijving. Ook zijn 
we aan het kijken of we een leuke Griekse wijntasting kunnen houden. 

Om 20:30 start de social met live muziek van de Charlestown Jazzband

De plannen voor deze dag zijn nog volop in ontwikkeling, meer informatie volgt snel. 
Houdt de website en Facebook in de gaten voor meer info over inschrijven, 
workshopschema etc. 

De app SwingToday is in ontwikkeling, zij verzamelen events over de hele wereld om in 
één klik te kunnen zien waar je op welke dag kan dansen. Nijmegen en Amsterdam 
staan al op hun radar! 

www.swingplanit.com is een zeer uitgebreide website waarop alle events hun informatie 
kunnen zetten. Zo weet je altijd waar de festivals zijn. 

Lees meer >

https://fb.me/e/2PB7uo6TO
http://www.swingplanit.com
https://swingdanceatjazzout.nl/events


VRAGEN

>

>

>

     Vul in  >

Welke modules wil jij? 

Zoals je weet werken we met modules en worden al onze modules elk jaar 
ververst. Ook komen er elk jaar nieuwe modules bij. Wellicht heb jij ook nog 
wensen of heel leuke ideeën voor een module, dus daarom de vraag: 
Welke modules wil jij het komende dansjaar? 

Je mag kiezen uit modules die al aangegeven staan, of zelf modules toevoegen. 
Jouw input nemen we mee in het maken van het nieuwe curriculum. Dus, heb jij 
nog briljante ideeën voor modules? Vul ze nu in! 

Buiten dansen

In de zomer dansen we graag buiten! Zonnetje op ons bol, Zelfgemaakte hapjes 
meenemen en het liefst wat mensen met een gitaar of een saxofoon en anders 
gewoon een boxje.. Een heerlijke middag samen genieten van dansen in de 
buitenlucht. 

Het liefst zouden we maandelijks een vaste dag willen hebben dat we dat 
kunnen doen, één keer in Nijmegen, één keer in Den Bosch. Zijn er energieke 
Lindy Hop fanaten onder jullie die het regelen hiervan in Den Bosch of 
Nijmegen zouden willen oppakken? 

Wil je meer weten voordat je toezegt? Contacteer Eveline op 06 21216132! 

https://forms.gle/oLT6QmswcYLFs8pL9


WEETJES

>

>

Welke socials moet je écht volgen?! 

In de lessen proberen we altijd wel  de snelst aankomende danskansen te 
vertellen, ook in de nieuwsbrief zetten we zo veel mogelijk voor je op een rijtje. 
Toch is het handig om te weten waar je je informatie vandaan kan halen. 

Iedere in Nederland wonende Lindy Hopper wil eigenlijk gebruik maken van de 
volgende kanalen. Uitgebreide beschrijving van elk kanaal vind je op onze 
website, klik op ‘lees meer.’ 

1. LindyHop.nl kalender
2. Lindyhop.nl Facebook pagina
3. Swingdanceatjazzout Instagram
4. Jazzout Nijmegen en/of JazzOut Den Bosch Facebook groepen
5. JazzOut Facebook pagina
6. Thisisswing Instagram
7. SwingToday app
8. Swingplanit.com
9. ‘Waar is de Swing’ appgroep

. 

Lees meer >

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=MnQzZGlicDdvN3RpbjRuYm82dWViYWdxYjRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://www.facebook.com/groups/110051905820653
https://www.instagram.com/swingdanceatjazzout/
https://www.facebook.com/groups/jazzoutnijmegen
https://www.facebook.com/groups/jazzoutdenbosch
https://www.facebook.com/JazzOutNijmegen
https://www.instagram.com/thisisswing/
https://fb.watch/iZN2PPf3du/
https://www.swingplanit.com/
https://chat.whatsapp.com/DYiO6wffQjO89Bb3jIlck0
http://swingdanceatjazzout.nl/info-socials/

