DATA WEDSTRIJDEN - SONEO CITY-JAM:
MET DE VOLGENDE DANSSTIJLEN:

STREETDANCE
HIP HOP
SHOWDANCE
JAZZ
MODERN
CHEERDANCE
DOUBLE DANCE
FREESTYLE/SOLO

19-4-2019
10-5-2019
17-5-2019

2020
2020
2020

Helmond
Winschoten
Hoorn/Zwaag

WINNAARS PLAATSEN ZICH VOOR HET
NEDERLAND KAMPIOENSCHAP VAN
DE SONEO DANCE CHALLENGE
ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 JUNI

Sporthal - de Suytkade
Sporthal - Stikkerlaan
Sporthal - de Opgang

SONEO CITYJAM - 2020

Blad 2

Data wedstrijden

Zondag
Zondag
Zondag
RICHTLIJNEN: LEEFTIJDEN SONEO CITY-JAM 2020
6-10 jaar
Leeftijden:
Hoe te bepalen:
10-14 jaar
12-17 jaar
14+

Categorieën teams:
Streetdance 1 & 2
Hip Hop
Jazz/Modern
Showdance
Cheerdance
Categorieën Doubles:
Double Dance streetdance
Double Dance Hip Hop
Double Dance Jazz & Modern
Double Dance Showdance
Categorieën Freestyle:
Freestyle Hip Hop
Freestyle Streetdance
Freestyle Allstyle:
Jazz & Modern & Showdance

19-apr
10-mei
17-mei

2020
2020
2020

Sporthal - de Suytkade
Sporthal - Stikkerlaan
Sporthal - de Opgang

Geboren in 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Geboren in 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
Geboren in 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
Geboren in 2006 en daarvoor

6 - 10 jaar
6 - 10 jaar
6 - 10 jaar
6 - 10 jaar
6 - 10 jaar

10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar

12-17 jaar
12-17 jaar
12-17 jaar
12-17 jaar

14 en ouder
14 en ouder
14 en ouder
14 en ouder

6 - 10 jaar
6 - 10 jaar
6 - 10 jaar
6 - 10 jaar

10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar

12-17 jaar
12-17 jaar
12-17 jaar
12-17 jaar

14 en ouder
14 en ouder
14 en ouder
14 en ouder

6 - 10 jaar
6 - 10 jaar
6 - 10 jaar

10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar

12-17 jaar
12-17 jaar
12-17 jaar

Helmond
Winschoten
Hoorn/Zwaag

SONEO CITYJAM - 2020
Inschrijven voor de Soneo City-Jam:
excel-formulier

Blad 3
Download het inschrijfformulier en sla deze op op je computer
Vul de gegevens in van je:
Club - studio - dansschool - anders
Team: noteer de naam van de coach & dansers. Een danser kan in meerdere teams zitten.
Dit geef je aan door meedere teamnamen achter de naam van de danser te noteren.
Double: naam van de danser, naam van het double plus als danser in team zit, naam team
Freestyler:naam van de danser, als die in een team zit, ook de naam van het team.

sturen naar
bevestiging
factuur
Betaling
Deelname kosten team:
8 euro pp
10 euro pp
12 euro pp
Toeschouwers:
Definitieve inschrijving:

Annulering & Afmelding:

info@cityjam.nl
Na aanmelding krijg je een bevestiging dat je inschrijving ontvangen is en of alle gevraagde deelname
door kan gaan. De factuur is afgestemd op de inschrijving en wat daar van mogelijk is. De betaling moet
binnen 7 werkdagen na binnenkomst van de factuur worden voldaan. Je krijgt een bevestiging van
de betaling met daarop de hoeveelheid personen (dansers - coaches)waarmee je op de wedstrijd komt.
Je danst in 1 categorie - team of doet mee als double of als freestyler.
Je danst in 2 categorieen - 2 team(s) en doet mee als double en/of freestyler.
Je danst onbeperkt mee of meerdere teams en doet mee als double en/of freestyler.
8 euro pp tot 6 jaar betaal je een euro per jaar. 6 jaar en ouder is 8 euro pp.
Je inschrijving is pas definitief zodra het totaal te betalen bedrag aan inschrijfgelden op rekening staat
bij de organisatie. Mocht het maximale deelnemersaantal zich hebben ingeschreven dan is je
betaling de zekerheid van deelname. Betalende teams gaan dan voor – eerder ingeschreven teams.
Het team of individu kan tot 14 dagen voor de wedstrijd deelname annuleren.
Hierbij worden te allen tijde 20% van de wedstrijdkosten niet geretourneerd. Een annulering is pas
geldig als u een bevestig van de annulering heeft gekregen, van de organisatie. Binnen 14 dagen van het
evenement kan er niet geannuleerd worden, ofwel zullen de kosten niet geretourneerd worden.

SONEO CITYJAM - 2020
Richtlijnen wedstrijd
Tijdsduur
Wedstrijdvloer
Dansstijlen
Teamgrote
Kleding
Muziek

Materiaal
Jury let op

Blad 4

Max 5.00 min
10 bij 10 meter
Streetdance
Hip Hop
Minimaal 4 peronen

Showdance
Max is er niet

Jazz - Modern & Cheerdance

Alles is toegestaan behalve als het iets te maken heeft met racisme - sexsime - iets waarmee
je iemand of iets beledigd.
Afgestemd op de doelgroep. We vragen als organisatie om begrip en respect bij de keuze
van de muziek. Als organisatie houden wij het recht om een team te disqualifiseren als
de muziekmix van een team of double hier toe aanleding geeft.
Als een team met materiaal werkt is dat toegestaan als dit binnen het tijdsbestek past
van wat een team heeft tijdens de wedstrijd.
Enthousiasme tijdens het dansen bij de dansers.
Energie en uitstraling bij de dansers.
Wisselingen van posities van de dansers continu door in de mix.
Dat de danser(s) verschillende posities innemen.
Gebruik van het hele vloer oppervlak.
Verras de jury.
Blijf bij de stijl waarin je danst, afwijken mag.
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Route naar de wedstrijd
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90 minuten voor je wedstrijd…
Je komt als team/danser de sporthal binnen en gaat naar het registratiepunt en haalt je
benodigdheden op. City-Jam weet dat je binnen bent.
30 minuten voor je wedstrijd…
Je danser(s) zijn klaar met kleding/make-up.
20 minuten voor je wedstrijd…
Ga je naar de warming-up area.
City-Jam weet dat jij er klaar voor bent. Of je nu gebruik maakt van de warming-up of niet,
daar ben je als team zelf verantwoordelijk voor. Voor City-Jam is het belangrijk dat je er
bent en de route doorloopt van de warming-up.
10 min. voor je wedstrijd…
Ga je met je team naar de backstage area.
3 min. voor de wedstrijd …
Geef je de cd/usb stick met 1 nummerr er op aan de Dj.
20 sec. voor de wedstrijd…
Wordt je team geactiveerd om zo direct het podium op te gaan.
0 sec. voor de wedstrijd…
Een City-Jam medewerker coacht je het podium op.
15-20 sec. de eerste sec van de wedstrijd…
Je komt het podium op met muziek van de City-Jam. Je wordt aangekondigt door de presentator.
Direct na de 15-20 sec. opkomst volgt jullie mix.
Jullie moment, jullie performance...Goodluck!
Direct na jullie mix is er 10 sec. om van het podium te gaan.
Geniet van je performance, bedank het publiek en verlaat het podium. Dat alles in 10 sec.
Alles onder een muziekje die je daarin begeleidt.

SONEO CITYJAM - 2020
Ranking
Dagklassement
CITY-CUP

Blad 6

Per categorie is er een uitslag.
Per leeftijdscategorie binnen de teams, doubles & freestylers is er een klassement.

Plaatsing NK Soneo Dance Challenge juni

Op basis van het dag klassement kan er per categorieen maximaal 1 team/double/freestyler
naar het NK van de Soneo Dance Challenge. Dat plaats vindt op de zaterdag en zondag
6 & 7 juni 2020 in theater de Meenthe te Steenwijk

Melden van team en coach op de dag zelf

Direkt bij binnenkomst moet je je aanmelden bij het registratie-punt van de City-Jam.
Daar krijg je de wedstrijd benodigheden van die dag en weet je in welke kleedkamer je zit.

Warming-Up
Melden bij warming-up ruimte
Warmig-up A
Warming-up B
Klaar voor wedstrijd
Timetable warming-up
Begeleiding deelnemers:

20 minuten voor aanvang van je wedstrijd moet je aanwezig zijn in de warming-up area.
Hier kun je je dans doornemen. Als je in de hal zit van het mainstage is er geen muziek.
Hier kun je je dans doornemen zonder muziek.
Na je warming-up A ga je naar backstage zodat je klaar staat voor de wedstrijd.
Deze krijg je op de dag zelf bij het registratiepunt.
Teams worden bij aankomst, na registratie, begeleid naar de kleedkamers.
Daarna moet het team zelfstandig naar de Warming-Up 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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Informatie voor de wedstrijd
Timetable info - via site & wedstrijd info

In 2 PDF documenten zul je als team de wedstrijd info toegemaild krijgen.
De timetabe wordt niet toegestuurd maar kun je vinden op www.soneo.nl/City-Jam

Begeleiding op de dag zelf
Registratie-punt
In W-up
Backstage

Ontvangst van de coach en zijn/haar dansers, verdere info krijg je daar en als je vragen hebt
kun je ze daar stellen.
Op basis van een warming-up timetable zie je hoe laat je double - freestyer of team daar moet
moet zijn. Je bent verplicht om je daar te melden zodat we als organisatie weten dat je
er bent. Of je nu gebruik maakt van deze warming-up of niet je moet aanwezig zijn.
Iemand van de organisatie zorgt dat je de westrijd area opkomt.

Prijsuitreiking
Dag klassement per categorie

De prijsuitreiking zal altijd plaats vinden op de aangegeven tijdstippen op de timetable.
Alle deelnemers komen op het podium waar we met z’n allen de prijzen gaan uitreiken.
We zullen de volledige stand communiceren en de laatste 3 overgebleven teams onwillekeurig
naar voren halen om vervolgens de eerste 3 plaatsen bekend te maken.
1. Alle dansers komen de wedstrijdvloer op, coaches mogen ook mee.
2. Presentator verzoekt alle op het podium aanwezige dansers te gaan zitten.
3. Als iedereen aanwezig is start de prijsuitreiking muziek.
4. Op de gebruikelijke manier worden ALLE teams omgeroepen in volgorde
van ranking tot en met nummer 4.
5. Vervolgens worden in willekeurige volgorde de laatste 3 teams naar voren geroepen,
terwijl de overige dansers blijven zitten door.
6. Vervolgens worden de 3e, 2e en 1e plaats bekendgemaakt.
7. De bekers worden overhandigt aan de 3 teams.
8. De prijsuitreiking wordt vervolgd met de daarop volgende categorie volgens stap 4 t/m 7.
Op het eind van de prijsuitreiking:

Procedure

SONEO CITYJAM - 2020
Prijsuitreiking CITY-JAM-CUP

Blad 8
9. De CITY-JAM-CUP wordt uitgereikt aan de plaats met de meeste punten.
Welke plaats - CITY(stad of dorp) is de beste in een hun leeftijdscategorie binnen teams
en/ of double/freestyle!
Leeftijdscategorieën: 6 t/m 10 jaar & 10-14 jaar & 12-17 jaar & 14+
Hoe kom je in aanmerking voor de CITY-JAM-CUP?
Je komt in aanmerking voor de CITY-JAM-CUP als er 3 teams uit jouw plaats,
in een leeftijdscategorie(bovengenoemd) meedoen! Plaatsen met twee of 1 team
in een leeftijdscategorie komen niet in aanmerking voor de CITY-JAM-CUP!
Wat als er 10 teams uit je plaats meedoen?
Dan tellen de scores van de 3 teams met de hoogste score!
Het punten totaal van 3 teams bepaald dus de score van de plaats - CITY.
Wie krijgt dan de beker mee?
Het team wat van de winnende plaats de hoogste score heeft krijgt uiteindelijk de CITY-JAM-CUP!

Plaatsings mogelijkheid NK Soneo

Na elke wedstrijd plaatst de nummer 1 van elke categorie zich voor het NK van Soneo
Dit NK vindt plaats op zaterdag en zondag 6 &7 juni 2020
Het team moet binnen 7 dagen aangeven of ze daar gebruik van gaan maken.
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Dansstijlen in het kort

Dansen is voor heel veel dansers een bron van inspiratie.
Een mooie prestatie in het dansen blijft je bij, bezorgt je kippenvel,
laat je juichen en het zet mensen aan tot dansen.
Dansen brengt je in beweging, letterlijk en figuurlijk.
Dansen gaat over passie en talent, dansen gaat over je uiten en plezier,
dansen gaat over gezondheid.
Soneo vind dansen daarom zo´n krachtig instrument voor jong en oud.

Streetdance/Hip Hop

Streetdance & Hip Hop is ontstaan vanuit New York.
Streetdance en Hip Hop een zelde stijl maar toch soms net even anders.
Ze vullen elkaar aan, er vinden flitsende effecten plaats. We bouncen op de beat.
Streetdance & Hip Hop is dansen met een combinatie van techniek,

Showdance

Het is een straatbeeld waar in ruwheid en slowmotion elkaar opvolgen.
Geslepen pasjes en tricks zorgen voor een grote variaties. De energie spat er vanaf!
pasjes en goed ritmegevoel.
Showdance een dansvorm waarbij gedanst wordt voor het vermaak van een publiek.
Showdance is een variatie op verschlllende stijlen dansen, waarbij een dansers
samen een compositie maken dat er als geheel mooi uitziet.
Het legt met name de nadruk op het show element in de dansbewegingen.
Showdance waar een verhaal verteld wordt, en de presentatie van de dans zich uit
door de expressie!
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Jazz

Bevat en vertoont traditionele en gestileerde bewegingen en combinaties met kracht,
en aanwezigheid van formatiewijzigingen, groepswerk en technische elementen.
De nadruk ligt op een goede technische uitvoering, uitbreiding, controle, lichaam plaatsing,
stijl, muzikale interpretatie, de continuïteit van de beweging en het teamals uniformiteit. De
de algehele indruk van de routine moet up-tempo, levendig, energiek en motiverend zijn
terwijl de textuur ervan behouden blijft.
Beweging en muzikaliteit die de dansers gebruiken zijn dan ook zeer belangrijk.

Modern

Modern dansen is een dansstijl die focust op het interpreteren van de eigen dansideeën.
Modern dansen probeert zich te focussen op het gebruik van het lichaamsgewicht
om de dans te versterken.
Los van de verplichte rechte vorm van het lichaam
die bij het klassiek ballet zeer typerend is.
Moderne dansers zijn daarom niet noodzakelijk tegen het gebruik van klassieke danspassen
uit het ballet, maar zijn eerder tegen het verplicht verbruik ervan.

Cheerdance

Poms moeten tijdens de routine worden gebruikt.
Belangrijke kenmerken van een pom-routine omvatten synchronisatie
en visuele effecten, samen met de juiste pom plaatsing en techniek.
Bewegingen moet zeer scherp zijn, schoon en precies.
Het dansteam moet worden gesynchroniseerd en als 'één' worden weergegeven.
Een routine die visueel effectief is, is uiterst belangrijk.
Met inbegrip van het niveau, verandert het groepswerk en de vorming.

SONEO CITYJAM - 2020
Hip Hop
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Bevat diverse streetstyle beïnvloede bewegingen en ritmes met de nadruk op uitvoering,
stijl, creativiteit, body-isolatie en controle, ritme, uniformiteit en muzikale interpretatie.
De uniformiteit van de uitvoering moeten de beats en het ritme van de muziek aanvullen.
Extra focus zorgt voor variabelen in bewegingen, waar bij hoog en laag een belangrijke rol
spelen. Elkaar aanvoelen en volgen zorgt voor een eenheid in de groep.
Onderscheidend kleding en accessoires zijn van groot belang.

Aanleveren muziek - voor Pioneer CDJ 2000:

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 overige, 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

Audio CD:

Een Audio CD is één (1) cd met concreet 1 (één) nummer dat
Voorbereiding voor gewoon in de/ met een Audio CD speler afgespeeld kan worden.

Pioneer CDJ 2000:

Dus geen CD met MP3, WAV, MP3, AAC, WMA etc.
en/of data bestanden, Externe Harddisks en Smartphones.

USB Stick:

Aanleveren op USB stick kan strikt enkel en alleen als:

Voorbereiding voor

Via Apple / Mac : USB formateren : 1 partitie : Fat32 : MBR

Pioneer CDJ 2000

(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 bestandsdeling hebben:
MP3, AAC, WAV, AIFF. Zorg dat op de buitenkant staat vermeld van wie de stick is.
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Algemene informatie
Huisregels

Wederzijds respect

Respect naar de jury
Vragen richten aan wedstrijdleiding

Aansprakelijkheid en eigen risico

Blad 12

Bezoekers zullen gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw in overeenstemming
met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de
bezochte wedstrijd, geldende regels van fatsoen te gedragen.
Houd het gebouw te allen tijde schoon.
Vernielingen of ongewild kapot maken van iets wat van het gebouw is of van de
organistatie van het event, daarvan zullen de kosten op u verhaalt worden.
Doordat het een continu evenement is, verwachten wij als organisatie dat de
dansers centraal staan en u daarbij niet de wedstrijd onderbreekt op een onvriendelijke
wijze. Is dit wel het geval(ter beoordeling van de organisatie) dan kan u verwijdert
worden uit het gebouw.
De keuzes van de jury zullen wij als organisatie ondersteunen. Als u daar niet mee eens
bent kunt u een mail sturen naar info@cityjam.nl Op al u vragen komt een antwoord.
Geen ouder of iemand anders dan de coach die bekend staat bij de organisatie mag
informeren naar de wedstrijd. De coach zal bij het registratiepunt deze aanvraag
kunnen doen of een email sturen naar info@cityjam.nl
Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
genaamd, die van de deelnemer Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
schade van eigendommen. Mocht dit lijden als gevolg van de deelname.
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die
hij of zij een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte,
veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid
in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet
en dat hij of zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
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De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of
nalaten met betrekking tot het evenement.
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid
voor bedoelde schade.
De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een
derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan
het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe
te rekenen opzet of grove schuld.

Portretrecht:

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van
tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke,
waarop de deelnemer zichtbaar is.

Persoonsgegevens:

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Soneo vastgelegd,
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele
Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming
aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden
van informatie aan de deelnemer en gegeven
(mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven)
voor het verstrekken van de persoonsgegevens
aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
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EHBO
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Op elke Cit-Jam zijn gecertificeerde E.H.B.O mensen aanwezig, voor eerste hulp bij
ongevallen. Daarnaast is er contact met de dichtstbijzijnde arts en ziekenhuis.

Freestyle
Leeftijden
Categorieen:
Wedstrijdverloop

Winnaar
jury let op

6 - 10 jaar
Streetdance

10-14 jaar
Hip Hop

12-17 jaar
All-Style bestaat uit: showdance - jazz - modern

Er zijn 3 rondes in deze wedstrijd. Zie timetable City-Jam.
Ronde 1: alle deelnemers freestylen op de muziek van de organisatie.
Uit deze ronde gaan 70% van de dansers door naar ronde 2.
Ronde 2: de overgebleven deelnemers van ronde 1 gaan op de muziek van de organisatie
verder met de wedstrijd.
Er moet minimaal 1 danser afvallen en er mogen er 4 max overblijven.
Ronde 3 de finale, na 40 sec. worden nummer 3 en 4 aangewezen. De 2 Overgebleven dansers
gaan door. Na 30 sec. worden de nummer 1 en 2 aangewezen.
Prijzen worden uitgereikt tijdens de prijsuitreiking aangegeven in de timetable.
Verras de jury.
Laat zien wat je kunt.
Durf risico's te nemen.
Uitvoering moet passen bij de dansstijl die je doet.
Techniek gaat voor moeilijkheid. Het is jouw verantwoording dingen te doen die
binnen je mogelijkheden liggen.
Dans is niet alleen maar trucjes ook je lichaamstaal en attitude is van wezenlijk belang.
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Double Dance
Leeftijden
Categorieen:

6 - 10 jaar
Streetdance

Wedstrijdverloop

Gedurende 1.30 minuut laat je als duo zien wat je mogelijkheden zijn. Op basis daarvan
wordt je beoordeeld en zal er een ranking gemaakt worden.
Prijzen worden uitgereikt tijdens de prijsuitreiking aangegeven in de timetable.
Je verhaal van de choreo en de muziek moet zichtbaar zijn.
Je moet een duo zijn, laat dit gedurende een minuut op verschillende manieren zien.
Laat de dansstijl die je kiest zien in de brede zin met bij passende technieken.
Fysieke energie moet te allen tijde aanwezig zijn.
Gelijkheid van dansers in bewegen, verplaatsen en uitstraling moet zichtbaar zijn.
Wat maakt jullie tot de winnaars? Overtuig de jury van jullie kwaliteit!
Lenigheid is een sleutel naar succes.

Winnaar
jury let op

Plaatsing Soneo Dance Challenge NK

10-14 jaar
Hip Hop

12-17 jaar
Showdance & Jazz & Modern

Na elke wedstrijd plaatst de nummer 1 van elke categorie bij de teams/doubles/freestylers
zich voor het NK van Soneo 2020
Dit NK vindt plaats op zaterdag en zondag 6 &7 juni 2020
Plaats van handelen is theater de Meenthe te Steenwijk
Timetable is te vinden op www.soneo.nl ga naar wedstrijd info - timetable - NK
Het team moet binnen 7 dagen aangeven of ze daar gebruik van gaan maken.

SONEO CITYJAM - 2020
Score formulieren Soneo City-Jam
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Teams

ALGEMENE INDRUK - 1
Team is progressief bezig met de dans, choreo, presentatie en techniek.
Kwaliteit van de dansers is één geheel.

Eén geheel

Past bij leeftijd

Super gaaf hoe de groep met de muziek omgaat. Kleding, presentatie en choreografie is op elkaar afgestemd.

Creatief

Team is creatief, weet dans in een ander perspectief te plaatsen.

Fysieke intentie

De fysieke intentie van de dansers blijft op een hoog level en de muziek complimenteert het geheel.

Kwaliteit muziek

Muziek geeft dansers een enorme energie boost.
Teams

ALGEMENE INDRUK - 2
Team blijft fysiek dansen, elke beweging rocked. Passie spat er van af!
Bewegingen synchroon

Bewegingen danser lopen synchroon gedurende dans!

Continuïteit

Automatisme zijn zichtbaar bij de danser(s), ze rocken on stage

Timing

Timing op muziek, in het bewegen en bij het in nemen van de verschillende positie gedurende dans. Team maakt het
plaatje compleet!!!

Spacing

Spacing, de onderlinge afstanden zijn perfect. Tijdens de dans is de bühne en mededansers het uitgangspunt

Fysieke energie

Inzet beweging bij iedereen hetzelfde, spiertonus is zichtbaar! Je ziet het team keihard knallen.

Teams

CHOREOGRAFIE - 1
Team gebruikt heel het podium.
Gestileerd

Synchroon en gestileerd wordt de dans neergezet, gedurende de mix.

Verrassingen

Verrassingen in formaties zorgen ervoor dat de dans niet voorspelbaar is.

Aandacht houden

Er wordt gewerkt met verschillende lagen in de formaties ,o.a. van laag naar hoog

Spacing

Spacing, de onderlinge afstanden zijn perfect. Tijdens de dans is de bühne en mededansers het uitgangspunt

Visuele Impact

Team zorgt voor visuele impact.
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Teams
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CHOREOGRAFIE - 2
Dansers staan op verschillende posities, in de choreografie.
Positionering

Door iedereen op verschillende posities te laten dansen, laat het een team een sterke indruk achter.

Wisselende momenten

Wisselende momenten, waardoor de dans compleet en entertainend is.

Juiste positie

De lijnen en formaties die gezet worden, staat iedereen in juist positie, correct en oogt strak.

Individueel sterk

Naast als groep zijn jullie individueel sterke dansers.

Afgestemd

Combinaties die gemaakt worden zijn afgestemd op kwaliteit van dansers en muziek.

Teams
TECHNIEK - 1
Uitvoering van de bewegingen zijn technisch, fysiek en raken niveau.
Team beheerst de lichaamscontrole gedurende de hele dans en op hoog niveau
Lichaamscontrole
Juiste plaatsing

Juiste plaatsing en niveaus van armen / romp / heupen / benen / handen / voeten.

Afwerking

Afwerking bewegingen correct & groot, bij iedereen aanwezig.

Snelheid

Technisch handelen, bewegingen worden in hoge snelheden gemaakt, je blaast het publiek van de stoelen.

Maximaal gaan
TECHNIEK - 1
Zoek de grens op van je kunnen als team.

Als team gaan jullie vollebak ! Het oogt zo makkelijk wat jullie doen, alles is raak.

Uitvoering
Synchroniciteit
Timing

Teams
Je dansstijl is tot in de puntjes verzorgt, compliment. Daarnaast durven jullie ook nog meerdere stijlen te
tonen!
Dansbewegingen worden synchroon uitgevoerd..
Timing op muziek, in het bewegen en bij het in nemen van de verschillende positie gedurende dans. Team
maakt het plaatje compleet!!!

Teamwork

Dansers reageren en zijn alert op de ander en de omgeving, er worden goede beslissingen gemaakt..

Moeilijkheidsgraad

Super gaaf wat jullie laten zien aan bewegingen, tempo’s en de technische uitvoering.
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CITY-JAM – 2020 - Doubles
JURYFORMNULIER
Score formulieren Soneo City-Jam
Doubles
Double is progressief bezig met de dans, choreo, presentatie en techniek.
Aandacht houden
Variatie in dansbewegingen

Er wordt gewerkt in verschillende lagen o.a hoog –laag. Muziek wordt gebruikt op ritme en beweging.
Zorg dat beide dansers even sterk zijn in het uitvoeren van de dansbewegingen. Laat niet steeds dezelfde soort
bewegingen terug komen, varieer binnen je gekozen stijl naar verschillende bewegingen.

Synchroniciteit

Bewegingen danser lopen synchroon gedurende dans!

Timing

Timing is goed op de muziek, in het bewegen en bij het in nemen van de verschillende positie gedurende dans.

Atletisch vermogen

Double zorgt voor visueel impact! Ze zijn lichamelijk tot veel instaat.

Score formulieren Soneo City-Jam
Doubles
Double blijft fysiek dansen, elke beweging rocked. Passie spat er van af!
Double beheerst de lichaamscontrole, bewegingen worden correct en groot uitgevoerd.
Lichaamscontrole
Automatisme zijn zichtbaar bij de danser(s), jullie rocken on stage
Continuïteit
Fysieke energie

Inzet beweging bij iedereen hetzelfde, spiertonus is zichtbaar! Je ziet het double keihard knallen.

Spacing

Spacing, de onderlinge afstanden zijn perfect. Tijdens de dans is de bühne en mededansers het uitgangspunt

Overtreffingsvermogen

Zorg dat het publiek en de jury ten alle tijde verrast worden. Zorg dat de dans niet voorspelbaar wordt. Dans
is meer dan alleen het uitvoeren van bewegingen, show them what you got.

Wil jou club ook host zijn van de SONEO CITY-JAM 2021

Meld je dan door een mail te sturen naar info@soneo.nl
Neem contact op met Theo Dragt 06-52697868
Er zitten wat voorwaardes aan het geheel.
Onder andere:
Per provincie mag er maar 1 Soneo City-Jam plaats vnden
Datum moet in overleg met Soneo
Uiteindelijk beslist Soneo of de Soneo City-Jam plaats kan vinden.

