
Hoge acrobatiek, of snelle 
grondfiguren. Soms vlieg je! 
...en daarna weer een leuke 
danspas.

Het is juist de combinatie van dans 
mét acrobatiek, die het voor mij zo 

leuk maakt!
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Wil je ook rock ‘n’ rollen?
Ben je geïnteresseerd in onze shows?

Kijk dan op www.jumps.nl of neem 
contact met ons op: 

Kijk op www.jumps.nl voor informatie 
over de voordelige beginnerscursus!
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Acrobatisch rock ’n’ roll is een combinatie van spectacu-
laire acrobatiek en wervelende danspassen uitgevoerd 
op hedendaagse muziek. Dit maakt deze energieke 
danssport leuk om naar te kijken, én om zelf te doen!

LESSEN
Tijdens de lessen staan plezier, creativiteit, conditie en 
veiligheid centraal. 
Naast het aanleren van grondfiguren en acrobatieken, 
wordt ook veel tijd en aandacht besteed aan het 
bedenken, uitwerken en dansen van bestaande en 

DEMONSTRATIES
De SHowS van Jumping SpectacleS ziJn een 

combinatie van DanS, acrobatiek, petty 

coatS en Strakke pakken: Het SwingenDe 

Hoogtepunt van uw feeSt, fiftieS party, 

braDerie of beDriJfSevenement.

ROCK ’N’ ROLL, 
DAT IS HET!
ervaar Het zelf tiJDenS onze beginnerScurSuS 

of informeer naar De mogeliJkHeDen voor 

een SHow en/of workSHop op locatie.

naast het kijken naar onze show is het ook mogelijk 
om zelf te leren rock ‘n’ rollen tijdens een workshop.

SHOW
Je kunt genieten van een optreden met diverse rock ‘n’ 
roll stijlen, van swingend jaren ’50 tot de hedendaagse 
energieke danssport. Raak in de ban van de combinatie 
van danspassen met adembenemende acrobatieken, 
uitgevoerd door onze showgroep.

WORKSHOP
Gediplomeerde docenten leren je de beginselen van 
acrobatisch rock ‘n’ roll. Zo kun je na een uurtje al 
meedansen op swingende muziek. Ook een eenvoudig 
acrobatiekfiguur vormt hier een onderdeel van. 
De workshops zijn geschikt voor jong en oud.

Informeer naar de prijsopgave en mogelijkheden voor 
een op maat gesneden show of workshop.

nieuwe choreografieën. De lessen worden door gediplo-
meerde docenten op verschillende niveaus gegeven.
2x per jaar, in september en februari, start een nieuwe 
beginnerscursus. 

NEVENACTIVITEITEN
Naast de lessen en de mogelijkheid om vrij te trainen wor-
den er regelmatig andere activiteiten georganiseerd, zoals:
- trampolinespringen onder professionele begeleiding,
- rock ’n’ roll feesten en wedstrijden,
- video- en pannenkoekenavond.


