
VOORWAARDEN 

 

Onderstaand treft u het reglement en de algemene voorwaarden aan voor de wedstrijd ‘Be Different!’. 

 

INSCHRIJVING 

Wij verzoeken de teams naar juiste categorie in te schrijven (leeftijd en level). Mocht de jury gedurende de 

wedstrijd van mening zijn dat een team onjuist is ingeschreven mogen zij dit team in een andere categorie 

plaatsen en beoordelen. 

Er mogen max. 2 dansers in een team ouder zijn dan de ingeschreven categorie. Bij 3 dansers ouder dan de 

ingeschreven categorie danst het gehele team een leeftijdscategorie hoger. 

Dansers mogen in meerdere teams dansen. 

Inschrijving bedraagt €5,- per danser per dans. Een danser die in meerdere teams danst zal dus ook 

meerdere deelnemerskosten moeten betalen. De coach heeft gratis toegang.  

De coach dient het totaalbedrag voor zijn dansers over te maken o.v.v. naam dansschool/coach naar NL94 

RABO 0319 4501 12 t.n.v. Dance Company 058. De coach ontvangt hiervoor een factuur. 

Inschrijven en/of wijzigingen doorgeven kan tot uiterlijk zondag 27 maart 2022. Na deze datum bent u de 

deelnemerskosten verschuldigd. 

Bij inschrijving dient de muziek gemaild te worden (dit mag zowel via WeTransfer als e-mail) naar info@dc058.nl 

met daarin de beschrijving: naam van het team en de categorie (leeftijd+level). 

 

CATEGORIEËN 

De teams kunnen zich in de onderstaande categorieën inschrijven. Beginners zijn recreatieteams, intermediate zijn 

selectieteams en advanced zijn demoteams. 

Nieuw! Dit jaar kunnen teams zich zowel bij Hip Hop / Streetdance als bij Modern / Showdance inschrijven. 

Beginners – 8 jr 

Intermediate – 8 jr 

Advanced – 8 jr 

 

Beginners 9 – 11 

Intermediate 9 – 11 

Advanced 9 – 11 

 

Beginners 12 – 15 

Intermediate 12 – 15 

Advanced 12 – 15 

 

Beginners 16+ 

Intermediate 16+ 

Advanced 16+ 

Mochten er in een bepaalde categorie te weinig teams zijn dan kunnen categorieën worden samengevoegd. 

 

mailto:info@dc058.nl


REGELS 

Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 25 personen. 

Een choreografie duurt max. 2:30 min. en wordt gemeten vanaf het eerste hoorbare geluid tot en met het laatst 

hoorbare geluid. Bij een langere choreografie volgt puntenaftrek. 

Attributen zijn toegestaan, deze dienen door het team na afloop van de choreografie zelf te worden opgeruimd. 

Lifts en stunts zijn toegestaan mits deze veilig worden uitgevoerd. 

De teams worden beoordeeld op choreografie, presentatie, muzikaliteit en samenwerking. In elke pauze kunnen 

de juryrapporten opgehaald worden. 

 


