
 
 

 

 

 

NO RULES 
DIVISIE 

ALGEMENE INDRUK & 
MUZIKALITEIT  L3 Diamond & L4 Platinum 

   ALGEMENE INDRUK & MUZIKALITEIT EO O M V RV G ZG 

1 
Team is progressief bezig met de dans, choreo, 
presentatie en techniek.            

  
Eén geheel Kwaliteit van de dansers is  één 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.                

 
 Punten:  

  OPMERKINGEN                 

                    

  
  

 ALGEMENE INDRUK & MUZIKALITEIT EO O M V RV G ZG 

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. 

              

  Punten:  

  OPMERKINGEN                 

                    

    TOTAAL SCORE               
 

 Extra feedback   

 Jullie hebben super veel energie!   Jullie durven iets te doen met muziek  

 Tempo ligt hoog. Jullie stralen power uit.   Dansers laten emotie en beleving zien. 

 Jullie laten verschillende stijlen zien.  De lichaamsbelijning is duidelijk zichtbaar. 

 Jullie durven nieuwe dingen te doen.  De fysieke intentie van de dansers blijft op een hoog level. 

 Jullie nemen risico!  Als team gaan  jullie volle bak ! 

 Jullie blijven het publiek boeien.  Het oogt  zo makkelijk wat jullie doen, alles is raak 

 Er is een chemie tussen dans en muziek.  Je dansstijl is tot in de puntjes verzorgt, compliment. 

 


