NO RULES, JUST QUALITY, SKILLS & TRUE CREATIVITY!
STREETDANCE
HIP-HOP
SHOWDANCE
JAZZ MODERN
CHEERDANCE
FREESTYLE
DOUBLE DANCE
NO-RULES,
RULES DIVISIE
& FIRST CONTACT
SEIZOEN 2018: 04-02 • 18-03 • 02-04
10-06 • NK: 07-10

...MEER DAN EEN
DANSWEDSTRIJD ALLEEN...!

Rules-Divisie:
Plaatsing voor
EK & WK 2019

INDIVIDUELE DEELNAME EN IN TEAMVERBAND • SPECTACULAIR PODIUM
GOED GELUID • NIET ALLEEN EEN MUST BE, OOK EEN ABSOLUTE MUST SEE.

GA NAAR WWW.SONEO.NL EN SCHRIJF JE IN!

DEELNAME INFO PAKKET
EN ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDS OPGAVE
3. RICHTLIJNEN DEMOTEAMS - NO-RULES DIVISIE 4. RICHTLIJNEN LEEFTIJDEN - NO-RULES & RULES DIVISIE 5. VERPLICHTINGEN FINALE KLASSEMENT
6. BELANGRIJKE INFO VOOR DEELNEMERS - NO-RULES DIVISIE 7. BELANGRIJKE INFO VOOR DEELNEMERS - NO-RULES DIVISIE 8. DRAAIBOEK PRIJSUITREIKING & AWARD CEREMONIE
9. DRAAIBOEK PRIJSUITREIKING & AWARD CEREMONIE
10. ALGEMENE INFORMATIE - NO-RULES DIVISIE 11. ALGEMENE INFORMATIE - NO-RULES DIVISIE -

13. ALGEMENE INFORMATIE - NO-RULES DIVISIE 14. ALGEMENE INFORMATIE - BEZOEKERS & TOESCHOUWERS 15. RICHTLIJNEN - FREESTYLE CATEGORIE 16. RICHTLIJNEN - FREESTYLE CATEGORIE 17. JURERING - FREESTYLE CATEGORIE 18. RICHTLIJNEN - DOUBLE DANCE CATEGORIE -
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12. ALGEMENE INFORMATIE - NO-RULES DIVISIE -

19. JURERING - DOUBLE DANCE CATEGORIE 20. INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN PLAATSING EK & WK
21. NIEUW VANAF 2016: FIRST CONTACT DIVISIE

Stichting Soneo
Adres:
Herenslagen 3, 8332 AL Steenwijk

Mobiel:
Theo Dragt 06 52 69 78 68
Nelson Petter 06 55 86 46 03
E-mail:
Algemeen: info@soneo.nl
Inschrijven: deelname@soneo.nl

©2017 - De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit infopakket en
deze algemene voorwaarden door te voeren. Wijzigingen of aanvullingen worden op de
website www.soneo.nl bekend gemaakt.
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RICHTLIJNEN DEMOTEAMS
- NO-RULES DIVISIE Teams: ± 2.00 minuten (maximaal 5.00 minuten) Duo’s max. 1.30 min.

Vloeroppervlak:

10-10 meter

Dansstijlen:

Streetdance, Hip-Hop, Breakdance, Showdance, Jazz,
Freestyle Cheerdance.

Teams:

Een team bestaat uit minimaal 3 personen, er is geen max.

Duo’s:

Een Duo (Double Dance) bestaat uit 2 personen.

Leeftijden &
Hoe te bepalen:

1 januari is de pijl datum, voorbeeld: ben je op deze dag 13,
dan dans je dat hele jaar in de categorie 10 t/m 13,
al wordt je op 2 januari van dat jaar 14.

Kleding:

Een team ziet er verzorgd uit en de kleding dient veilig te
zijn tijdens het dansen.
Kleding wissels in de dans zijn toegestaan,
wel dient de veiligheid goed gewaarborgd te blijven!

Muziek:

Het kiezen van verschillende fragmenten dient een functie te hebben.
De bewegingen moeten passend zijn bij de stijl van de muziek.

Materiaal:

Gebruik van props zoals poms, ballen enz. tijdens een dans is toegestaan
mits dit de dans ondersteunt. Hoe lang het gebruik duurt maakt niet
uit. (geen aftrek) Let ook hier goed op de veiligheid.

Solo’s:

Solo’s van 1 of meerdere dansers zijn toegestaan, regel is dat de
groep op dat moment niet langer stil staat dan 2 x 8 tellen.

Tips:

De jury ziet graag: choreografieën waarin veel gewisseld wordt van
opstelling en formatie. Zorg daarbij dat niet steeds dezelfde personen
vooraan staan. De wedstrijdvloer is 10 bij 10 meter, benut deze hele
oppervlakte bij de verschillende opstellingen. Wanneer naar een nieuwe
opstelling bewogen wordt moet dit ‘wisselen’ op een creatieve manier
zijn ingevuld. Simpelweg lopen naar een nieuwe plaats valt hier niet
onder. Varieer goed in levels (hoog en laag) van staande houding naar
grond en andersom en met sprongen. Mooie sprongen en acrobatische
elementen worden gewaardeerd mits deze goed worden uitgevoerd.
Toon de jury de techniek die bij de gekozen dansstijl past:
dit kan zijn strak/gedefinieerd of los/rond enz.
De creativiteit bij dans is belangrijk, verras de jury! Tijdens de dans
wordt een uitstraling verwacht die bij de dans past; vrolijk, stoer,
uitdagend enz. In alle gevallen is oogcontact onderhouden met de jury
en het publiek zeer belangrijk.

WWW.SONEO.NL

Tijdsduur:
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RICHTLIJNEN LEEFTIJDEN
- NO-RULES & RULES DIVISIE Leeftijden &
Hoe te bepalen:

1 januari is de pijl datum, voorbeeld: ben je op deze dag 13,
dan dans je dat hele jaar in de categorie 10 t/m 13,
al wordt je op 2 januari van dat jaar 14.

No Rules Teams:

Streetdance/Hip Hop – Jazz – Showdance – Cheerdance
Leeftijden 6 t/m 9 – 10 t/m 13 – 14 t/m 17 en 18+

Rules Teams:

Hip Hop – Jazz – Cheerdance
Leeftijden 12 t/m 16 en 14+

First Contact Teams: Streetdance/Hip Hop
Leeftijden 6 t/m 9 – 10 t/m 13 – 14 t/m 17 en 18+
All Styles together [ alle stijlen bij elkaar in 1 categorie ]
Leeftijden 6 t/m 9 – 10 t/m 13 – 14 +

Double Dance
Rules:

Hip Hop – Jazz – Cheerdance
Leeftijden 12 t/m 16 en 14+

Freestylers
No Rules only!

All Styles together [ alle stijlen bij elkaar in 1 categorie ]
Leeftijden 6 t/m 9 – 10 t/m 13 – 14 +

WWW.SONEO.NL

Double Dance
No Rules:
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VERPLICHTINGEN FINALE KLASSEMENT
- NO-RULES & RULES DIVISIES Finale Klassement:

Finale klassement – Soneo gaat er vanuit dat als je in het Finale
Klassement staat je, je meedoet op het NK. Anders moet je dit
aangegeven door een email te sturen waarin je vermeldt dat je
niet gaat meedoen aan het NK.
Hoe kom je in dat Finale Klassement?

Wil een team niet in aanmerking komen voor die plaats in het Finale
Klassement, moeten zij dat schriftelijk aangegeven aan Soneo
door een e-mail te sturen naar info@soneo.nl.
Daar geef je duidelijk aan welk team/double of
Freestyler niet in aanmerking wil komen voor het Finale Klassement.
Op basis van het Finale Klassement wordt de plaats van optreden
bepaald tijdens het NK. De nummer 1 zal als laatste in de
categorie het podium opkomen.

WWW.SONEO.NL

Soneo geeft aan (zie site PDF Finale Klassement)
hoeveel teams per categorie in aanmerking komen.
Na elke ronde vult Soneo op basis van de gehaalde scores
het Finale Klassement in.
Deze wordt op de site www.soneo.nl gecommuniceerd.
De scores worden niet bij elkaar opgeteld, maar de hoogste score van
een team komt in het Finale Klassement te staan.
Een team heeft 3 voorrondes de kans om een zo hoog mogelijke
score te halen

Een team dat gedurende drie voorrondes meedoet in dezelfde
categorie, plaatst zich automatisch voor het NK. Bij 4 voorronders of
meer kun je maximaal aan 3 voorrondes deelnemen.
Ook al staat dat team niet in het Finale Klassement.
Dan krijgt het team een wildcard.
Aantal plaatsen die beschikbaar zijn voor het Finale Klassement,
zie PDF Finale Klassement op www.soneo.nl
Teams kunnen zich alleen plaatsen voor het NK 8 oktober 2017 door in
het Finale Klassement te staan na de laatste ronde (11 juni 2017).
Voor 19 juni 2017 zal bekend zijn wie zich geplaatst hebben
voor het NK.
Teams krijgen een email als ze zich hebben geplaatst en moet reageren
voor 30 juni 2017 voor deelname aan het NK.
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BELANGRIJKE INFO VOOR DEELNEMERS
- NO-RULES DIVISIE De coach levert per team 1 audio CD - met daarop 1 nummer 3 minuten voordat zij het podium op gaan - in bij de DJ.
Alleen audio cd's worden geaccepteerd. Alle overigen, CD's met
meerdere nummers, Data/gegevens CD's, iPods, Mobiele
telefoons etc. zijn te onzeker in gebruik en vergroten de kans op
fouten en worden daarom niet door de organisatie ingezet.
Zorg altijd voor een reservekopie van de CD

1b) Audio CD
Voorbereiding voor
Pioneer CDJ 2000:

Een Audio CD is één (1) cd met concreet 1 (één) nummer dat
gewoon in de / met een Audio CD speler afgespeeld kan worden.
Dus geen CD met MP3, WAV, MP3, AAC, WMA etc.
en/of data bestanden, Externe Harddisks en Smartphones.

1c) USB stick
Voorbereiding voor
Pioneer CDJ 2000:

Aanleveren op USB stick kan strikt enkel en alleen als:
Via Apple / Mac : USB formateren : 1 partitie : Fat32 : MBR
(Master Boot Record) OF Via Windows: 1 partitie : Fat32
De USB stick mag strikt maar 1 nummer bevatten.
Per dans dien je dus een 1 USB stick aan te leveren.
Dit nummer mag de volgende bestansdeling hebben:
MP3, AAC, WAV, AIFF.
Zorg dat op de buitenkant staat vermeld van wie de stick is.

1d) Back-up:

Een back-up, strikt voor eigen privé gebruik van de coach,
maak je eenvoudig via www.nelson.wetransfer.com

1e) Prijs voor Beste Mix:

Dit is een award die uitgereikt wordt aan het team met de best
mix. Hierbij wordt er gelet op de creativiteit, gebruikte technieken
(overgangen van de gebruikte nummers), algehele montage,
muziek kwaliteit en originaliteit.

2) Meldplicht Coach:

Teamcaptains/coaches melden zich direct bij aankomst bij de
registratie bali. Hier wordt de laatste info en de actuele timetable
overhandigt.
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1a) Aanleveren muziek
Voor Pioneer CDJ 2000:

In de week voor aanvang wordt een voorlopige time-table
gepubliceerd op www.soneo.nl
3) Begeleiding deelnemers: Teams worden bij aankomst, na registratie, begeleid naar de
kleedkamers. Daarna moet het team zelfstandig naar de WarmingUp ruimte. Op de timetable van de coach staat vermeld hoe laat
het team waar moet zijn. Het niet op tijd verschijnen geeft de
organisatie het recht om een team te diskwalificeren.
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BELANGRIJKE INFO VOOR DEELNEMERS
- NO-RULES DIVISIE - VERVOLG
4) Ruimte om te oefenen: In de oefenruimte krijgen jullie tijd om je voor te bereiden.
5) Start/Stoppen Muziek:

Het team is verplicht om zelf aan te geven wanneer de muziek
gestart en gestopt moet worden. De hiervoor aangwezen
persoon is verplicht een reserve CD bij de hand te houden.

6a) Opkomst / Entrance:

Vervolgens wordt jullie opkomst muziek gestart (15 tot 20
seconden improviseren) De backstagemanager geeft jullie
het sein wanneer jullie op moeten. Aan het einde van de
opkomst/improvisatie muziek start jullie mix.

6c) Prijs beste opkomst:

Deze award gaat naar het team dat de meest spectaculaire én
originele opkomst laat zien. De organisatie zal verschillende
aankondigings-tunes gebruiken waarop de teams hun opkomst
kunnen improviseren. Het team heeft tussen 15 - 20 seconden om
op te komen. De gebruikte muziek zal variëren van theatraal tot
zeer ritmisch. Per blok zal deze award uitgereikt worden.

7) Prijsuitreiking:

Voor de prijsuitreiking dienen jullie samen met alle
andere teams en solisten op het podium aanwezig te zijn.

WWW.SONEO.NL

6b) Verlaten van podium: Aansluitend, direct na jullie mix krijgen jullie 5 tot 10 seconden
applaus waarna de opkomst/improvisatie muziek van het
nieuwe/volgende team gestart wordt. Zij gebruiken deze muziek
als opkomst en jullie om het podium te verlaten.

Aan het einde van elk blok vindt er een prijsuitreiking plaats
Indien een categorie over 2 blokken verdeelt is,
vindt de prijsuitreiking plaats in het laatste blok.
9) Huishoudelijke regels:

Zorg er voor dat alle door jullie gebruikte (kleed-)kamers altijd
netjes achter gelaten worden. Jullie coach is verantwoordelijk.

10) Wederzijds respect:

Toon respect naar mede deelnemers en de vrijwilligers van Soneo.
De organisatie hanteert een Zero Tolerance beleid in het geval van
misstanden. Het niet sportief opstellen kan tot diskwalificatie
leiden, aldus de organisatie.

11) Aansprakelijkheid:
en eigen risico

Deelname is op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele
manier aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade,
ongevallen, diefstal, verlies of zoekgeraakte voorwerpen.
Als de bezoekers of deelnemers schade aanrichten in/ aan het
theater zal de organisatie hun daarvoor verantwoordelijk stellen
en eventuele kosten verhalen.
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DRAAIBOEK PRIJSUITREIKING
- AWARD CEREMONIE 4) Procedure
Prijsuitreiking:

Elk blok sluiten we af met een prijsuitreiking.
Hoe gaat dat in zijn werk:
1. Na het laatste team gaat het voordoek/gordijn weer dicht.
2. Alle dansers komen met de Soneo tune het podium op,
coaches mogen ook mee. [ ± 2 minuten ]
3. Organisatie verzoekt alle op het podium aanwezige dansers op
de door de hen aangewezen plek te gaan zitten. [ ± 2 minuten ]
4. Als iedereen zit, gaat het voordoek/gordijn weer omhoog
op de standaard prijsuitreiking muziek.

6. Op de gebruikelijke manier worden ALLE teams omgeroepen in
volgorde van ranking tot en met nummer 4.
7. Vervolgens worden in willekeurige volgorde de laatste 3 teams
naar voren geroepen, terwijl de overige dansers blijven zitten.
8. Vervolgens worden de 3e, 2e en 1e plaats bekendgemaakt
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5. Als eerste worden de winaars vvan de beste muziekmix én
opkomst bekendgemaakt.

9. De bekers worden overhandigt aan de 3 teams
10. Teams 2 en 3 wordt verzocht weer plaatst te nemen tussen de
rest van de zittende dansers
11. Team 1 neemt links of rechts op het podium plaats.
Dit wordt begeleidt door het backstage team.
12. De prijsuitreiking wordt vervolgd met de daarop volgende
categorie volgens stap 6 t/m 9
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DRAAIBOEK PRIJSUITREIKING
- AWARD CEREMONIE Vervolg Prijsuitreiking:

Dit is alleen van toepassing tijdens het NK:
13. Als alle nummers 1 teams vooraan staan dan wordt de
Provincie Cup bekend gemaakt
14. Als laatste worden alle Nederlandse kampioenteams met naam,
plaats en categorie nog een keer door de organisatie benoemd.
Onderbegeleiding van de afsluitende muziek tune.
Prijs die alleen tijdens het NK gegeven wordt:
The Best Team off the Day!

De Provincie Cup:

alleen van toepassing op het NK
Welke provincie is de beste in een Blok?
Hoe werkt dat?
Hoe kom je in aanmerking voor de Provincie Cup?
Je komt in aanmerking voor de Provincie Cup als er 3 teams uit
jouw provincie in het zelfde blok meedoen!
Provincies met twee of 1 team in een Blok komen niet
in aanmerking voor de Provincie Cup.
De Provincie Cup is gebaseerd op de beste 3 scores.
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Het team wat op het NK dat de meeste punten heeft gehaald wint
deze prijs. Dit team mag dan in het jaar er op alle voorrondes
(1ste – 2de en 3de voorronde) van Soneo Dance Challenge gratis
meedoen in de categorie waarin het op het NK gewonnen heeft.
Voor de Finale geldt dat niet!

Wat als er 10 teams uit je provincie meedoen?
Dan tellen de scores van de 3 teams uit die provincie,
met de hoogste score.
Het punten totaal van 3 teams bepaald dus de score voor de
provincie. En de positie in het klassement.
Wie krijgt dan de beker mee?
De beker gaat naar de provincie van met de hoogste score.
Aangezien de winnende provincie uit 3 teams bestaat, gaat de
beker naar dat team wat de hoogste score van de winnende
provincie heeft.
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ALGEMENE INFORMATIE
- NO-RULES DIVISIE No rules betekent simpelweg dat elk team of individu mag doen en laten wat hij of zij wil tijdens het dansen. De jury beoordeeld dansen waar het werkelijk om gaat: Quality, Skills en True
Creativity. Dit betekent dat de jury de dans, in de breedste zin van het woord, beoordeeld op de
manier waarop deze wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt van Soneo is algemene indruk en presentatie.
TEAMS&CATEGORIEËN
Samenstelling:

Een team moet minstens uit 3 dansers bestaan.
De grote is variabel en kent geen limiet.
Teams: kunnen meedoen in de categorieën Streetdance / Hip-Hop,
Showdance, Jazz, Freestyle Cheerdance.

JURY
Eisen:

De professionele vakjury bestaat uit 5 personen die ieder voor zich hun
strepen in de danswereld verdient hebben. De organisatie heeft een jury
samengesteld met kennis en ervaring op nationaal/internationaal niveau.
Alle juryleden zijn actief met dansen bezig en zijn op de hoogte van de
laatste trends en stijlen op het gebied van dansen.
Voor elke stijl zit een specialist in het juryteam.

Beoordeling:

WWW.SONEO.NL

Voor Doubles No-Rules & Freestyle is er 1 categorie = All Style Division
Voor Doubles Rules is er Hip-Hop, Jazz & Freestyle Cheerdance.

Alle optredens, zowel teams als individueel, worden beoordeeld op
showmanship, uitstraling en entertainment.
Concreet betekent dit dat er gelet op:
Muziekaliteit/Algemene indruk, Presentatie, Choreografie en Techniek.
Van elk team ligt er na afloop een juryrapport klaar.
Dit geldt niet voor solisten.
Juryrapporten worden niet nagezonden of gepubliceerd.
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ALGEMENE INFORMATIE
- NO-RULES DIVISIE - VERVOLG
INSCHRIJFGELD
Prijzen:

Inschrijfgeld voorrondes (dus niet het NK)
- Niet leden: € 12,- p.p.
- Leden: € 10,- p.p.
- Deelname p.p. aan extra categorie niet leden € 10,- Deelname p.p. aan extra categorie leden € 4,Voor het NK geldt: Niet leden: € 14,- p.p. / Leden: € 12,- p.p.
Aanmelden alleen via www.soneo.nl/inscrhijvenkaarten

LIDMAATSCHAP

Lid van Soneo:

Clubs, -centra, scholen of verenigingen en bezoekers kunnen lid worden
van Soneo. Een Special Membership loopt van januari t/m december
Kosten bij 1 tot 3 teams: € 25,- Voor 4 of meer teams: € 40,Toelichting: het aantal teams dat het hele seizoen mee doet.
Voordelen:
1. Deelname aan EK en WK
2. € 2,00 korting op inschrijfgeld per persoon.
3. Korting op deelname aan extra, 2e categorie.
4. Reductie op deelname aan Clinics & Workshops.
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Bond of vereniging?: Als deelnemer hoef je niet lid te zijn van Soneo of andere clubs.
Iedereen is van harte welkom!

INSCHRIJVING
Inschrijven Teams/
Freestyle/Doubles:

Ga naar www.soneo.nl voor het inschrijfformulier.
Dit geldt ook voor Duo’s en Solo’s (Freestyle).

Definitieve
inschrijving:

Je inschrijving wordt per mail bevestigd en gefactureerd.
Het geld dient binnen 7 dagen na deze bevestiging op rekening van de
organisatie staan.
Je inschrijving is pas definitief zodra het totaal te betalen bedrag aan
inschrijfgelden op rekening staat bij de organisatie.
Mocht het maximale deelnemers aantal zich hebben ingeschreven dan is
je betaling de zekerheid van deelname.
Betalende teams gaan dan voor – eerder ingeschreven teams.
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ALGEMENE INFORMATIE
- NO-RULES DIVISIE - VERVOLG
Algemene
Voorwaarden:

Elke deelnemer/team gaat akkoord dat:
- alle informatie, foto’s of video’s die van de deelnemers/teams
verzameld worden gedurende deze wedstrijd overgegeven mag
worden aan derden of gepubliceerd mag worden zonder eventuele
rechtszaken, schadevergoedingen of teruggave betreffende de
deelnemer.
- Elk gebruik inclusief persdoeleinden en eigen promotie wordt
enorm gewaardeerd, echter dient bij de publicatie van al dan niet
zelfgemaakt foto’s/video’s duidelijk vermeldt te worden dat deze
genomen zijn bij de Soneo Dance Challenge.

- Elke deelnemer/team gaat akkoord met de publicatie
van behaalde resultaten op internet.
- Elke coach/deelnemer/team gaat akkoord dat het door haar
achtergelaten e-mail adres gebruikt wordt om haar van informatie
te voorzien m.b.t. Stichting Soneo en haar activiteiten.
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- Elke deelnemer/team gaat akkoord dat alle persoonlijke
informatie die nodig is voor de uitvoering van deze wedstrijd
wordt geregistreerd door de organisator digitaal of in schrijven.
Elke individuele persoon dient in goede fysieke conditie te
verkeren om deel te nemen aan deze wedstrijd en hij/zij heeft een
geldige ongevallen en ziekte kosten verzekering.

- Elke coach/deelnemer/team moet (een kopie van) een geldig
identiteitsbewijs bij zich dragen ten tijde van het evenement.
Afmelding & Annulering:

Het team kan tot 14 dagen voor de wedstrijd annuleren.
In dit geval zal 20% van de wedstrijd kosten niet
geretourneerd worden. Een annulering is pas geldig als u van de
organisatie een bevestiging heeft ontvangen. Bij het uitblijven
hiervan dient u zelf voor aanvang van het evenement opnieuw
contact te zoeken.
Bij het annuleren van deelname na 14 dagen voor het evenement
wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

Coaches kosten:

Per membership is 1 coach GRATIS

E.H.B.O:

Op elke Soneo Dance Challenge zijn EHBO gecertificeerde mensen
aanwezig voor eerste hulp bij ongevallen. Daarnaast is er contact
met de dichtstbijzijnde huisarts / ziekenhuis.
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ALGEMENE INFORMATIE
- NO-RULES DIVISIE - VERVOLG
Finale klassement:

Voor de No-Rules Divisie geldt het volgende plaatsingssysteem:
Voor het Nederlands Kampioenschap dat plaats vindt op 8
oktober 2017 kunnen het volgende aantal teams zich plaatsen:
Streetdance/Hip-Hop
Streetdance/Hip-Hop
Streetdance/Hip-Hop
Streetdance/Hip-Hop
/
/
/
/

Jazz
Jazz
Jazz
Jazz

/
/
/
/

Cheerdance
Cheerdance
Cheerdance
Cheerdance

6 t/m 9 jaar: 4 teams
10 t/m 13 jaar: 6 teams
14 t/m 17 jaar: 6 teams
18 + : 4 teams

Double Dance 6 t/m 9 & 10 t/m 13 jaar: 12 duo’s
Double Dance 14 + : 8 duo’s
Voor de Rules Divisie geldt het volgende plaatsingssysteem:
Hip-Hop 12 t/m 16 & 14 + : 10 teams
Jazz 12 t/m16 & 14 + : 6 teams
Cheerdance 12 t/m16 & 14 + : 6 teams
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Showdance
Showdance
Showdance
Showdance

6 t/m 9 jaar: 6 teams
10 t/m 13 jaar: 12 teams
14 t/m 17 jaar: 12 teams
18 + : 16 teams

Hip-Hop Double Dance 12 t/m 16 & 14 + : 8 duo’s
Jazz Double Dance 12 t/m16 & 14 + : 6 duo’s
Cheerdance Double Dance 12 t/m16 & 14 + : 6 duo’s
Plaatsing
Officieel NK 2017:

De organisatie is te alle tijde gemachtigd om z.g.n. wildcards
toe te wijzen. Teams plaatsen zich voor het Nederlands
Kampioenschap door deel te nemen aan 1 of meerdere voorrondes
(3 in totaal). Tijdens een voorronde kan een team maximaal 40
punten behalen. Het team dat de meeste punten haalt in welke
voorronde dan ook komt in het finale klassement terecht. Dit
wordt aangevuld tot het aantal teams wat zich kan plaatsen voor
een categorie.
Een wildcard wordt toegewezen als er sprake is van de volgende
omstandigheid: meer deelnemers per categorie dan in 2016.
Als meerdere teams tegelijk als laatste eindigen in het Finale
Klassement, gaan al deze teams door naar het NK.
Indien een team aan 3 de voorrondes deel neemt plaats zij
zich auttomatisch voor het Nederlands Kampioenschap 2017.
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ALGEMENE INFORMATIE
- BEZOEKERS & TOESCHOUWERS Kaartverkoop:

Voor ouders, bezoekers en supporters geldt:
Soneo zal altijd haar uiterste best doen om voldoende plaats voor de
toeschouwers te bieden. De toeschouwer blijft altijd zijn of haar
verantwoording houden indien hij of zij beslist op de dag zelf een
entreebewijs aan te schaffen.
Kaarten zijn op 2 manieren verkrijgbaar:
In de voorverkoop middels de online verkoop op www.soneo.nl
à € 10,- p.p. excl. handelings en transactiekosten.
U ontvangt direct uw e-ticket.

Kaarten geven u gedurende de héle dag toegang tot alle
faciliteiten. Kaarten kunnen niet met Pin of Creditcard betaald
worden. Op 5 minuten loopafstand bevind zich echter een pin
automaat.
Kinderen jonger dan 6 jr. = Eur. 1,- per jr. en dienen als de
organisatie daar om vraagt op schoot zitten.
Placering:

Soneo werkt met ongeplaceerde zitplaatsen. Betalende toeschouwers
hebben voorang op deelnemers. Deelnemers en Coaches mogen pas 20
minuten na aanvang van de wedstrijd het theater in.
Zowel deelnemers als toeschouwers dienen ten alle tijde de instructies
van het Soneo team op te volgen. Het is niet toegestaan om zitplaatsen
onbenut te laten / onnodig te bezetten.

Contact:

Vragen over de kaartverkoop? kaartverkoop@soneo.nl

WWW.SONEO.NL

Op de dag zelf aan de Soneo kassa in het theater
à € 12,- p.p.
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RICHTLIJNEN
FREESTYLE CATEGORIE
Voorrondes:

Freestylers hebben gedurende 3 voorrondes de kans op een
plaatsing voor het officiële NK Freestyle.
De Freestylers plaatsen zich voor het NK d.m.v. het finale klassement.

Leeftijdscategorieën:

Voor deelname aan de categorie Freestyle gelden de volgende
leeftijdscategorieën: 6 t/m 9 jaar, 10 t/m 13 jaar en 14 +

Hoe zit een voorronde in elkaar?
Een voorronde bestaat uit 3 onderdelen:

Wedstrijdverloop:

De tijdens onderdelen 1 [Total Kaos on Stage] en 2 [Battle Ground]
behaalde aantal punten bepaald welke 2 Freestylers doorgaan naar
onderdeel 3 [Freestyle Climax].

Gebruikte muziek:

Soneo levert de muziek aan voor de onderdelen 1 en 3.
Tijdens onderdeel 2 danst de Freestyler op eigen,
meegebrachte muziek, max. 1 minuut.

Vloeroppervlak:

Het vloeroppervlak varieert per wedstrijdonderdeel
en is minimaal 6 x 6 en maximaal 10 x 10 meter.

Kleding:

De solist ziet er verzorgd uit en de kleding dient veilig te zijn tijdens
het dansen. Kleding wissels in de dans zijn toegestaan,
wel dient de veiligheid goed gewaarborgd te blijven!
Loslatende accesoires zoals veren etc.
dienen direct door de dansers opgeruimd te worden.

Materialen:

Gebruik van props zoals poms, ballen enz. tijdens de routine
is toegestaan mits dit de routine ondersteunt. Hoe lang het gebruik
duurt maakt niet uit. (geen aftrek). Let ook hier goed op de
veiligheid. Het podium dient na de routine schoon achtergelaten
te worden.

WWW.SONEO.NL

1. Total Kaos on Stage: The Crew Battle
2. Battle Ground: Show Your Skillz
3. Freestyle Climax : All Or Nothing
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RICHTLIJNEN FREESTYLE CATEGORIE
VERVOLG
Tips van de Jury:

De wedstrijdvloer is maximaal 10 bij 10 meter, benut deze hele
oppervlakte. Wanneer naar een nieuwe opstelling bewogen wordt moet
dit op een creatieve manier zijn ingevuld. Simpelweg lopen naar een
nieuwe plaats wordt afgeraden. Mooie sprongen en acrobatische
elementen worden gewaardeerd mits deze goed worden uit gevoerd en
vlot plaatsvinden. Toon de jury de techniek die bij de gekozen
dansstijl past: dit kan zijn strak/gedefinieerd of los/rond enz.
De creativiteit bij dans is belangrijk, verras de jury! Tijdens de dans
wordt een uitstraling verwacht die bij de dans past; vrolijk, stoer,
uitdagend enz. In alle gevallen is oogcontact onderhouden met de
jury en het publiek zeer belangrijk.

Het NK Freestyle 2017:

De 12 beste Freestylers plaatsen zich naar aanleiding van het finale
klassement, opgemaakt na de 3 voorrondes, voor het NK 2017.
Zij betalen slechts € 5,- startgeld per persoon.
Hoe zit het NK Freestyle 2017 in elkaar?
Het Open NK bestaat uit 4 onderdelen:
1.
2.
3.
4.

WWW.SONEO.NL

Het officiële Nederlandse NK Freestyle wordt gehouden op
Zondag 8 oktober 2017.

Boot-Camp met Choreo
Total Kaos on Stage: The Crew Battle
Battle Ground: Show Your Skillz
Freestyle Climax : All Or Nothing

Op www.soneo.nl wordt excact uitgelegd hoe de Freestyle
én Doubledance exact in zijn werk gaan.
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JURERING FREESTYLE
CATEGORIE
De jury kijkt naar:

Fysieke energie
Variatie in dansbewegingen
Interactie met muziek en publiek
Lichaamscontrole
Complexiteit dansbewegingen
Timing
Overtreffingsvermogen
Techniek

Voor vragen of meer informatie : info@soneo.nl

WWW.SONEO.NL
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RICHTLIJNEN DOUBLE DANCE
CATEGORIE
Voorrondes:

Duo’s hebben gedurende 3 voorrondes de kans op een
plaatsing voor het officiële NK.
Duo’s plaatsen zich voor het NK d.m.v. het finale klassement.
Voor deelname aan de categorie Double Dance No-Rules gelden de
volgende leeftijdscategorieën: 6 t/m 9 jaar, 10 t/m 13 jaar,en 14 +
Voor de Rules categorie geldt 12 t/m 16 en 14 jaar en ouder.

Dansstijlen:

No-Rules : Dansstijl naar keuze, wordt als 1 categorie beoordeeld.
Rules: Hip-Hop, Jazz & Cheerdance.

Gebruikte muziek:

Max. 1.30 min. aanleveren op CD volgens eerder genoemde
aanleverspecificaties vlak voor optreden bij de DJ.

Vloeroppervlak:

Het vloeroppervlak varieert per wedstrijdonderdeel
en is minimaal 6 x 6 en maximaal 10 x 10 meter.

Kleding:

De solist ziet er verzorgd uit en de kleding dient veilig te zijn tijdens
het dansen. Kleding wissels in de dans zijn toegestaan,
wel dient de veiligheid goed gewaarborgd te blijven!
Loslatende accesoires zoals veren etc.
dienen direct door de dansers opgeruimd te worden.

Materialen:

Gebruik van props zoals poms, ballen enz. tijdens de routine
is toegestaan mits dit de routine ondersteunt. Hoe lang het gebruik
duurt maakt niet uit. (geen aftrek). Let ook hier goed op de
veiligheid. Het podium dient na de routine schoon achtergelaten
te worden.

WWW.SONEO.NL

Leeftijdscategorieën:
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JURERING DOUBLE DANCE
CATEGORIE
Fysieke energie
Transfer muziek dans
Variatie in dansbewegingen
Interactie met muziek en publiek
Complexiteit dansbewegingen
Lichaamscontrole
Atletisch vermogen
Timing
Overtreffingsvermogen
Techniek

De jury Rules
kijkt naar:

TECHNIQUE
Execution of Skills/Style (Pom-Jazz- Hip Hop)
Placement/Control
Strength of Movement
Extension/Flexibility
CHOREOGRAPHY
Musicality
Difficulty
Creativity/Style
Routine Staging
EXECUTION
Synchronization

WWW.SONEO.NL

De jury No-Rules
kijkt naar:

OVERALL EFFECT
Communication / Projection / Audience Appeal & Appropriateness
Kijk op www.soneo.nl voor alle gebruikte juryformulieren.
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INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
- PLAATSING EK & WK Plaatsing EK:

In de divisie Rules komen de volgende categorieën in aanmerking voor
een EK plaatsing:
Teams: Hip Hop en Cheerdance 12-16 en 14+
Double Dance: Hip Hop en Cheerdance 12-16 en 14+
Per categorie kunnen 2 teams / 1 double (Duo) zich plaatsen.
Een team moet op het EK of WK bestaan uit 16 dansers om deel te
kunnen nemen aan het EK of WK.
Op het NK plaatst de nummer 1 in de bovengenoemde categorieën zich
automatisch voor het EK in het jaar daarop.

Tweede EK ticket:

Het tweede plaatsingsbewijs is te winnen in de eerste twee rondes in
het jaar na het NK.
Daarvoor wordt een Finale Klassement gemaakt. Als een team eerste
staat in dat Finale klassement dan plaatst die zich ook voor het EK.
Is de winnaar van het Finale Klassement het zelfde als de laatste
Nederlands Kampioen dan gaat de nr 2 van het laatste NK. Pas als die
niet gaat komt de nummer 2 van het Finale Klassement in aanmerking
voor het EK ticket.

Plaatsing WK:

In de divisie Rules komen de volgende categorieën in aanmerking voor
een WK plaatsing:
Teams: Hip Hop en Cheerdance 12-16 en 14+
Double Dance: Hip Hop en Cheerdance 12-16 en 14+

WWW.SONEO.NL

Eerste EK ticket:

Per categorie kan 1 team/double zich plaatsen.
Op het NK plaatst de nummer 1 in de bovengenoemde categorieën zich
automatisch voor het WK in het jaar daarop.
Gaat de nummer 1 geen gebruik maken van de plaatsing komt nummer 2
in aanmerking voor deze plaasting.
Kijk altijd op www.soneo.nl voor alle gebruikte juryformulieren
alsook de rulebooks voor het EK & WK.

Muziek WK:
1 nr. - hele routine

Je mag een nummer inkorten t.b.v. de lengte van je routine.
Je mag het niet versnellen, vertragen of er iets aan toevoegen.
Zorg dat je aan kunt tonen dat je het aangeschaft hebt.

Meerder nrs. routine Ga naar https://legitmix.com voor het maken van een mix die voldoet
aan de Amerikaanse Copyright Wet.
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NIEUW VANAF 2016
- FIRST CONTACT DIVISIE Soneo First Contact: Nieuw is de divisie First Contact bij Soneo vanaf 2016.
Deze divisie is in eerste instantie gericht op Streetdance/Hip Hop.
Op basis van de ervaringen in 2015, waar de Streetdance/Hip Hop
categorieën groot waren heeft Soneo besloten met een nieuwe divisie te
starten.
Natuurlijk is dat lastig want ook hier zullen teams er wel in horen en
weer niet omdat ze te goed zijn. Maar Soneo vindt het belangrijk om
voor iedereen een podium te zijn en dus gaat het zich ook inzetten om
de dansers van allerlei niveau een podium te bieden.

Leeftijden:

Streetdance/Hip Hop First Contact
Leeftijden First Contact: 6 t/m 9 – 10 t/m 13 – 14 t/m 17 en 18+

1 choreografie

a gebruik podium
b complexe (dans)bewegingen
c formaties en posities
d vernieuwend
e overgangen/verbindingen

2 techniek

a timing
b uitvoering
c lichaamscontrole
d moeilijkheidsgraad
e synchronisatie

3 presentatie

a uitstraling/projectie
b kleding
c samenwerking/interactie
d Emotie(s) passend bij het thema
e aandacht houden

4 muzikaliteit/
algemene indruk

a geschiktheid vd muziek
b kwaliteit vd muziek
c fysieke energie
d continuïteit
e orginaliteit

TOTAAL:

40 punten

WWW.SONEO.NL

Welke teams doen mee aan de divisie First Contact. Teams op basis van
minimale wedstrijd ervaring, teams die net gestart zijn of nog maar kort
met elkaar dansen, teams die zeker hun best doen maar het niveau niet
kunnen halen maar wel veel lol hebben,
teams die weinig aan wedstrijden meedoen.

Een team dat 28 punten of
hoger scoort wordt automatisch in de No Rules divisie
geplaatst. Er kunnen zich 8
teams per categorie plaatsen
voor het NK 2017.
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