De Soneo Freestyle Challenge 2021
Ronde O-1 / O-2 / O-3 / O4
Naam danser:
Nr:

O 6 t/m 10 jaar O 10 t/m 14 jaar O 12
t/m 17 jaar O 14 +
Leeftijd

The Total Chaos on Stage--Crew battle.

We genieten van je want:
Je bent heel enthousiast!
Wat een energie van het begin tot het
eind
Je hebt te gekke moves!
Er zit veel emotie/beleving in de dans
Je gebruikt de muziek, om je dans
extra te ondersteunen
Je genieten van dit moment

Je laat geweldige moves zien

Je speelt met het publiek

Het lijkt zo gemakkelijk wat je doet

Je kunt zien dat je muziek je raakt

Je laat zien dat je meer kan als danser

Je staat te rocken op het podium

Ranking:
The Battle Ground ---Show Your Skillz.
We genieten van je want:
Je verrast de jury!
Veel energie heb je bij je!
Je gebruikt de dansvloer goed.

Je maakt energie los van het begin tot
het eind
Er is interactie met publiek

Je laat de dansstyle die je danst
goed zien
Je hebt een drive voor dansen

Timing muziek en beweging lopen
synchroon
Afwerking bewegingen zijn compleet en
op snelheid en strakheid
Wat een technieken laat je zien, super

Origineel wat je laat zien!

Moeilijkheidsgraad ongelofelijk!

Ranking:
Freestyle Climax--All or Nothing.
We genieten van je want:
Je knalt lekker op de beat

Het is killing wat je doet

Je geeft alles wat je hebt

Je blijft vernieuwend in je dansen

Je zorgt ervoor dat je tegenstander
het moeilijk krijgt!
Je hebt 1 doel en dat is het beste
van jezelf te laten zien
Je staat er op het juiste moment

Je verrast je tegenstander continu

Wat een energie heb jij!

Ranking:

Geweldig hoe je je zelf presenteert
Met speel gemak weet je de muziek te
interpreteren
Wat een lef en uitdaging

