NO RULES - JUST QUALITY - SKILLS AND
TRUE CREATIVITY
STREETDANCE
HIP HOP
SHOWDANCE
JAZZ
MODERN
CHEERDANCE
DOUBLE DANCE
FREESTYLE/SOLO
Level 6 - Premier
Level 5 - Elite
Level 4 - Platinum
Level 3 - Diamond
Level 2 - Gold Pro
Level 1 - Titanium One

DIVISIES
FIRST CONTACT (LEVEL 1&2)
NO RULES (LEVEL 3 & 4)
RULES (LEVEL 5 & 6)
DATA 2022:
12 & 13-2-2022 - STEENWIJK
16 & 18-4-2022 - ASSEN
15-5-2022 HILVERSUM

MEER DAN EEN DANSWEDSTRIJD ALLEEN - GA NAAR
WWW.SONEO.NL EN SCHRIJF JE IN!

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
ZATERDAG 11 JUNI
ZONDAG 12 JUNI
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1 RICHTLIJNEN DATA WEDSTRIJDEN & LEEFTIJDEN & CATEGORIEEN
8 RICHTLIJNEN - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
9 SPECIAL MEMBER - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
10 BEZOEKERS - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
12 RICHTLIJNEN TEAMS - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
14 RICHTLIJNEN DOUBLES & FREESTYLERS NO RULES & RULES DIVISIE
17 BELANGRIJKE INFO OVER - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
20 BELANGRIJKE INFO VOOR COACHES - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
21 BELANGRIJKE INFO VOOR DEELNEMERS - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
25 ALLEEN VAN TOEPASSING TIJDENS HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
27 ALGEMENE INFORMATIE - VERSCHILLENDE DIVISIE
33 PLAATSING VOOR HET NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP - FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
34 CATEGORIEEN OP ZATERDAG 11 JUNI TIJDENS HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VAN DE SONEO DANCE CHALLENGE 2022
36 CATEGORIEEN OP ZONDAF 12 JUNI TIJDENS HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VAN DE SONEO DANCE CHALLENGE 2022
38 DEFINITEIVE PLAATSING VOOR HET NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP - First Contact & No Rules & Rules Divisie
39 INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN - PLAATSING EK & WK
Hoe gaat Soneo om met RIVM normen van de Covid
Soneo is de afgelopen periode veelvuldig in contact geweest met al haar theatertour partners voor de komende wedstrijden en de vorm waarin deze gaan
plaatsvinden volgens de regels van het RIVM, waarbij het karakter van de Soneo Dance Challenge behouden blijft!
Deelnemers :
Aantal deelnemers wordt afgestemd op de mogelijkheden van het theater en binnen de gestelde eisen van het RIVM.
De hoeveelheid teams per blok zal aangepast worden zodat er een juiste verdeling is van het aantal teams in een blok, waarmee het werkbaar blijft.
Logistiek & Routing Deelnemers :
Het complete team, dansers, begeleiding en coaches melden zich bij het registratie punt. Hier worden per team de deelnamebewijzen gegeven
De coach / begeleider overhandigt Soneo de deelnemerslijst met handtekening, hiermee geeft het aan dat iedereen fit is.
Vervolgens krijgt de coach voor het team het aantal polstags op bij de registratiebalie, deelt deze aan het team uit en heeft de
verantwoordelijkheid dat de deelnemers de polstags dragen. Het dragen van polstags bij Soneo is verplicht en is tevens de covidregistratie!
Het enthousiaste team vrijwilligers begeleidt alle coaches en deelnemers.
Om alles in goede banen te kunnen leiden is het zaak dat de instructies van de vrijwilligers gevolgd worden. Ieder team/club krijgt een eigen ruimte.
Toeschouwers :
De toeschouwers worden weer ontvangen in de floyer van het theater. Daar waar ze even tijd hebben om een consumptie te kunnen nuttigen. Op basis van de
verkregen polstag(die om de pols moet zitten), is het zichtbaar voor het personeel van het theater dat er voldaan is aan de covid registratie.
Toeschouwers worden daarna begeleid naar het theater. Alleen bij hoge uitzondering mag een toeschouwer de theaterzaal verlaten. Na afloop
is het weer mogelijk even bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie of anders wat aangeboden wordt door het theater.

Blad 2

RICHTLIJNEN DATA WEDSTRIJDEN - FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Zaterdag & Zondag
Data wedstrijden - voorrondes
12 & 13-2-2022
Zaterdag & Maandag, 2de
paasdag

16 & 18-4-2022

Steenwijk

Theater de Meenthe

Assen

Theater de Nieuwekolk

Zondag

15-mei-22 Hilversum

Theater Gooiland

Data wedstrijden - Nederlands Kampioenschap

Zaterdag

11-jun-22 Steenwijk

Theater de Meenthe

Timetable zie bladzijde 34 - 38

Zondag

12-jun-22 Steenwijk

Theater de Meenthe

NIEUW IN 2022 -------------DATA WEDSTRIJDEN - SONEO CITY-JAM - Soneo in samenwerking met-------------NIEUW IN 2022
SONEO CITY-JAM - Soneo organiseert in samenwerking met een club/studio deze wedstrijd! Die plaats zullen vinden in een sporthal.
Data wedstrijden - Soneo City-Jam

2022

Helmond

Sporthal - de Suytkade

Opgave via www.soneo.nl - inschrijven -

2022

Winschoten

Sporthal - Stikkerlaan

inschrijfformulier City-Jam!

2022

Hoorn/Zwaag

Sporthal - de Opgang

2022

Brunssum

Sporthal -

Bij deze wedstrijd kan alleen nummer 1 zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap van de Soneo Dance Challenge 11 & 12 juni 2022
RICHTLIJNEN: LEEFTIJDEN & CATEGORIEEN SONEO DANCE CHALLENGE 2022
6-10 jaar
Leeftijden:

Geboren in 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Hoe te bepalen:

10-14 jaar

Geboren in 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

12-17 jaar

Geboren in 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

14+

Geboren in 2008 en daarvoor
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LEVELS IN DE VERSCHILLENDE DIVISIES BIJ DE SONEO DANCE CHALLENGE 2022

Soneo werkt met 6 levels:
Premier - Level 6:
Hop - Jazz/Modern -

Streetdance/Hip
Showdance - Cheerdance

Elite - level 5

Streedance/Hip
Hop

Platinum - level 4:
Hop - Jazz/Modern -

Streetdance/Hip
Showdance - Cheerdance

Diamond - level 3
Streedance/Hip Hop

Gold Pro - level 2:
Hop - Jazz/Modern -

Streetdance/Hip
Showdance - Cheerdance

Titanium One - level 1
Streedance/Hip Hop

Kippevel krijgt het publiek, jullie rocken en zijn onnavolgbaar. Wauw! Training en talent brengen je op
deze plek. Diversiteit op het gebied van techniek, choreografie en presentatie zijn goed ontwikkeld.
Dansers kunnen allemaal goed dansen en maken zich op voor een next level.
Je legt de lat hoger en daarmee ontwikkel je, wat je nodig hebt om sterker te worden.
Wat veel gave momenten geven jullie het publiek. Je wilt naar het hoogste niveau alleen dat gebeurt met
vallen en opstaan. Jullie gaan door want opgeven is geen optie! Wat heb je nog meer nodig om je
techniek, choreografie en presentatie te kunnen verbeteren.
Teams die meer en meer willen ontwikkelen.
Teams die zich durven meten met anderen, kritisch durven zijn, beter willen worden.
Ze mogen trots zijn op hoe ze het doen, blijf geloven in je kunnen als team. Hard werken en al je talent
inzetten om een prestatie neer te zetten. Er is een verdeling in techniek bij de dansers. Daarnaast vergt
routine tijd en wedstrijd ritme. Ze kunnen het wel maar het komt er niet altijd uit.
Dansers die al langer in een team zitten en een uitdaging zoeken.
Teams die meer uit hun kwaliteiten willen halen
Tof om te zien hoe de dansers knokken voor een resultaat, go for it. Op weg naar verbeteringen hoor je
fouten te maken. Want van fouten leer je. Grensen opzoeken is nodig om te kijken waar jij en je team uit
kunnen komen.
Dansers die naast lol ook wel willen presteren.
Teams die meer in huis hebben dan een optreden op de markt
Begin is gemaakt, weg naar boven is ingezet. Voor sommige is dit de start voor anderen het moment
waarin ze de max laten zien. Moet je een prestatie neerzetten dan? Nee het kan ook gewoon leuk zijn.
Genieten van elk moment. Je doet leuk mee en haalt alles uit het team. Of je zet de ontwikkeling door!
Teams die zeker hun best doen, het niveau niet kunnen halen maar wel veel lol hebben,
Teams op basis van minimale wedstrijd ervaring.
Ontwikkeling komt niet aanwaaien jullie werken er hard voor, respect. Meedoen aan een wedstrijd is een
mooi moment. Je traint en kan zo laten zien wat je geleerd hebt. Plus het is super gaaf je ouders trots te
laten zijn door te laten zien wat je kan.
Teams die weinig aan wedstrijden meedoen.
Teams die net gestart zijn of nog maar kort met elkaar dansen.
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AFKORTING CATEGORIE EN LEVEL
Soneo werkt met 6 levels:

Hip Hop - teams

Premier - level 6

HHR - L6

Elite - level 5

HHR - L5

Platinum - level 4

Showdance-Teams

CheerdanceJazz/Modern-Teams Teams

SHWD - L6

JR - L6 & Mo - L6

SHWD - L4

Jazz - L4 & Mo - L4 FCH - L4

FCHR - L6

Diamond - level 3

SDHH - L4
SDHH - L3

Gold Pro - level 2

SHWD - L2

Jazz - L2 & Mo - L2

FCHH - L2

Titanium One - level 1

Soneo werkt met 6 levels:

Streetdance/Hip Hop-Teams

FCHH - L1

Doubles

Premier - level 6

Hip Hop - Doubles

ShowdanceDoubles

Jazz/ModernDoubles

DD-HHR - L6

DD-SHWD/FCH - L6 JR/MO - L6

DD-HHR - L4

DD SHWD - L4

Allstyle - Doubles

Elite - level 5
Platinum - level 4

DD Jazz & Mo L4

DDA - L4

Diamond - level 3
Gold Pro - level 2

DDA - L2

Titanium One - level 1
CATEGORIEEN IN DE VERSCHILLENDE DIVISIES BIJ DE SONEO DANCE CHALLENGE 2022
RULES DIVISION - teams
Hip Hop Premier - level 6

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14 en ouder is 14+

Hip Hop Elite - level 5

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Jazz/Modern Premier - level 6

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Performance Cheerdance Premier - level 6

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+
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NO RULES DIVISION - teams
Streetdance/Hip Hop Platinum - Level 4

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Streetdance/Hip Hop - Level 3

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Showdance Platinum - Level 4

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Jazz Platinum - Level 4

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Modern Platinum - Level 4

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Cheerdance Platinum - Level 4

6 - 10 jaar

10-14 jaar

Streetdance/Hip Hop Specials Platinum- Level 4

25 jaar en ouder

FIRST CONTACT DIVISON - teams
Streetdance/Hip Hop Gold Pro level 2

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Streetdance/Hip Hop Titanium One level 1

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Jazz/Modern/ Showdance Gold Pro level 2

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

Double Dance Rules Jazz/Modern- Premier - level 6

6 - 10 jaar
6 - 10 jaar

10-14 jaar
10-14 jaar

12-17 jaar
12-17 jaar

14+
14+

Double Dance Rules Showdance/cheer- Premier - level 6

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

RULES DIVISION Doubles:
Double Dance Rules Hip Hop - Premier - level 6

NO RULES DIVISION Doubles:
Double Dance No Rules All Style - Platinum - Level 4

FIRST CONTACT DIVISION Doubles:
Double Dance First Contact All Style - Gold Pro level 2
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NO RULES DIVISION Freestyle/Solo:
Freestyle/Solo Allstyle

6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

10-14 jaar

12-17 jaar

14+

DIFFIRENT DIVISION - mainstage
Dansen met een Gave

Alle leeftijden

DIFFIRENT DIVISION - citystage
Hip Hop Battle 2 on 2

t/m10 jaar

RICHTLIJNEN INSCHRIJVING - FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Deelname aan de voorrondes & NK 2022:
Inschrijfgeld deelname Soneo Dance Challenge
Inschrijfgeld voorrondes & NK

Special Member in 2022(elk jaar opnieuw aanvragen, ga naar de site)
– Deelname p.p. aan 1 of meerdere categorien € 12,-

Special Membership 2022

Special Member in 2022(elk jaar opnieuw aanvragen vermeld nummer op inschrijfformulier)
– € 40,- deelname met 1 - 2 of 3 teams aan de Soneo Dance Challenge 2022
2 coaches komen gratis naar binnen - mits - de volgende gegevens aangeleverd worden
aan Soneo voor het event waaraan je als team meedoet: Naam - functie - email - mob - club/studio

– € 60,- deelname met 4 of meer teams aan de Soneo Dance Challenge 2022
3 coaches komen gratis naar binnen - mits - de volgende gegevens aangeleverd worden
aan Soneo voor het event waaraan je als team meedoet: Naam - functie - email - mob - club/studio

Danser - ticket

Alle dansers worden in een keer aangemeld door coach of club. Ticket in de vorm van een polstag
ligt klaar bij het registratiepunt
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Inschrijf-formulier Soneo Dance Challenge:

Ga naar www.soneo.nl - inschrijven
Er is een inschrijfformulier voor Teams & Doubles & Freestylers
Er is een inschrijfformulier voor Doubles & Freestylers - als je niet met een team meedoet.
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 : geef aan achter de naam van de danser, als die in een team zit, ook de naam van de double.
Freestyler: geef dan aan achter de naam van de danser, als die in een team zit, ook de naam als freestyler.
Mocht de danser dezelfde naam gebruiken zet dan het woord freestyle erachter.

Specialmember nummer op inschrijfformulier

Noteer Specialmembernummer die je gekregen hebt via aanvraag Special Member op het
inschrijfformulier.
Betaling Specialmember wordt meegenomen met eerste inschrijving.

Sturen naar:

deelname@soneo.nl

Bevestiging:

Na aanmelding krijg je een bevestiging dat je inschrijving ontvangen is en of alle gevraagde
deelname door kan gaan.

Factuur:

De factuur is afgestemd op de inschrijving.
De betaling moet binnen 7 werkdagen na binnenkomst van de factuur worden voldaan.

Betaling:

Je krijgt een bevestiging van de betaling met daarop de hoeveelheid personen
(dansers - coaches) waarmee je op de wedstrijd komt.
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Definitieve inschrijving:

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.

Sluiten inschrijving:

Inschrijving loopt tot 3 weken voor het event.
Soneo behoud het recht om twee weken voor het event de inschrijving te sluiten.
Soneo plaatst een week voor het event de definitieve timetable op de site.
1e voorronde
Steenwijk
Aanmelden voor 1-1-2022

Annulering & Afmelding:

2e voorronde
Assen
Aanmelden voor 19-3-2022

3e voorronde
Hilversum
Aanmelden voor 17-4-2022

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.
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ALGEMENE VOORWAARDEN - FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Elke deelnemer/team gaat akkoord dat:

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.

Wat als jij en u een foto maakt op Soneo:

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.

Persoonlijke informatie:

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.

Publicatie - Soneo gegevens:

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.

Geldig indentiteitsbewijs:

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

Op elke Soneo Dance Challenge zijn gecertificeerde E.H.B.O mensen aanwezig,
voor eerste hulp bij ongevallen.
Daarnaast is er contact met de dichtstbijzijnde arts en ziekenhuis.

SPECIAL MEMBER - FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Special Member - Soneo
Voor het Special Membership moet je je elk jaar opnieuw aanmelden.
Aanmelding is pas van kracht als aan de betaling is voldaan.
Geen Special Member van Soneo

Als deelnemer van de Soneo Dance Challenge hoef je geen lid te zijn van Soneo
Iedereen is van harte welkom!
Alleen zijn de deelnamekosten hoger, je betaald per categorie en de coach betaald ook zijn entree

Kosten - Special Member - Soneo

Een Special Membership loopt van januari t/m december - elk jaar opnieuw aanvragen!
Kosten bij 1 tot 3 teams: € 40,Voor 4 of meer teams: € 60,-

Aanmelden als Special Member:

Ga naar www.soneo.nl – inschrijvenkaarten - Special Membership.

Voordelen - Special Member - Soneo

Korting op inschrijfgeld per persoon.
Deelnemers kunnen met meerdere categorieen mee te doen voor de zelfde prijs!
Specialmembership van 1 t/m 3 teams:
1 a 2 coaches komen gratis naar binnen - mits - de vogende gegevens aangeleverd worden
aan Soneo voor het event waaraan je als team meedoet: Naam - functie - email - mob - club/studio

Specialmembership van 4 teams of meer:
3 coaches komen gratis naar binnen - mits - de vogende gegevens aangeleverd worden
aan Soneo voor het event waaraan je als team meedoet: Naam - functie - email - mob - club/studio

Het hele jaar lang al jouw unieke Soneo momenten in goede kwaliteit etc.
Deelname & begeleiding EK en WK 2022
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BEZOEKERS - FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Kaart verkoop:

Voor ouders, bezoekers en supporters geldt:
Soneo zal altijd haar uiterste best doen om binnen de gestelde COVID normen toeschouwers
een plek te bieden. Dit kan per theater verschillen. Soneo zal dat ruim van te voren aangeven.
Op basis van het aantal blokken per dag wil Soneo weten op welke blokken je als toeschouwer
aanwezig bent. Dus geef dit aan bij de online boeking van je ticket. Zo voorkomen we dat we
te veel mensen in een blok hebben zitten.
Kaarten verkrijgbaar:
In de voorverkoop middels de online verkoop op www.soneo.nl

à € 12,- p.p.per blok excl. Handelings- en transactiekosten. U ontvangt direct uw e-ticket.
Op de dag zelf aan de Soneo kassa in het theater, is voorlopig niet mogelijk.

Kaarten geven u gedurende desbetreffende blok de mogelijkheid,
de daarbij behorende ruimtes te betreden.
Placering:

Soneo werkt met ongeplaceerde zitplaatsen. Deelnemers en Coaches hebben hun eigen ruimte.
Op basis van de Covid is het doorelkaar heen bewegen zoals voorgaande jaren niet meer
mogelijk. Theaterdeur gaat dicht gedurende het hele blok.
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/onnodige te bezetten.

Contact:

Vragen over de kaartverkoop? Mail naar kaartverkoop@soneo.nl
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RICHTLIJNEN TEAMS - FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Tijdsduur van de mix:

First Contact & No Rules & Rules: minimaal is er niet - max 5.00 min.

Vloeroppervlak:

10 bij 10 meter

Dansstijlen:

Streetdance/Hip Hop & Showdance & Jazz & Modern & Cheerdance

Team samenstelling:

Een team moet minimaal uit 3 dansers bestaan. Er is geen max. Cross-overs is toegestaan

Leeftijden &

6-10 jaar

Geboren in 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Hoe te bepalen

10-14 jaar

Geboren in 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

12-17 jaar

Geboren in 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

14+

Geboren in 2008 en daarvoor

Kleding

Een team ziet er verzorgd uit en de kleding dient veilig te zijn tijdens het dansen.
Alles is toegestaan behalve als het iets te maken heeft met racisme - seksisme –
iets waarmee je iemand of iets beledigd.
Kleding wissels in de dans zijn toegestaan,
wel dient de veiligheid goed gewaarborgd te blijven.

Muziek

Lever je de muziek aan op telefoon krijg je 8 punten aftrek. Het kiezen van verschillende
fragmenten dient een functie te hebben. 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 diskwalificeren als
de muziekmix van een team of double hier toe aanleiding geeft.
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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.

Tips:

De jury ziet graag:
Choreografieën waarin veel gewisseld wordt van opstelling en formatie.
Zorg dat niet steeds dezelfde personen vooraan staan.
De wedstrijdvloer is 10 bij 10 meter, benut deze hele oppervlakte.
Wanneer naar een nieuwe positie gaat ‘wisselen’ op een creatieve manier
ipv van alleen maar lopend je te verplaatsen.
Varieer in levels (hoog - laag) van staand naar grond en andersom en met sprongen.
Sprongen en acrobatische elementen worden gewaardeerd, mits goed uitgevoerd.
Toon de jury de techniek die bij de gekozen dansstijl past.
De creativiteit bij dans is belangrijk, verras de jury!
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RICHTLIJNEN DOUBLES & FREESTYLERS FIRST CONTACT & NO RULES & RULES DIVISIE
Double Dance
Voorrondes:

Doubles hebben gedurende 3 voorrondes de kans om zich te plaatsen voor het
officiële Nederlands Kampioenschap

Finale Klassement:

Positie in het Finale Klassement bepaald of je gaat deelnemen aan het NK.

Divisie:

Rules

Hip Hop

No Rules

All Style

First Contact

All Style

Different

2 on 2 Hip HoP battle

Jazz/Modern

Showdance/Cheer

Leeftijdscategorieën:
Rules - No Rules - First Contact 6 - 10 jaar
Different t/m 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

10 - 14 jaar

14 en ouder
14 en ouder

Muziek mix
Rules - No Rules - First Contact Doubles - max. 1.30 min
Different Bij de battles verzorgd Soneo de muziek. Dansen met een Gave
Freestyle

max 5.00 min

Voorrondes:

Freestylers hebben gedurende 3 voorrondes de kans om zich te plaatsen voor het
officiële Nederlands Kampioenschap

Finale Klassement:

Positie in het Finale Klassement bepaald of je gaat deelnemen aan het NK.

Divisie:

No Rules

All Style

Leeftijdscategorieën:
No Rules 6 - 10 jaar

10-14 jaar

12-17 jaar

14 en ouder
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Onderdelen tijdens de voorronde:

1. Total Kaoz
2. Show your Skillz
3. All or Nothing

Onderdelen tijdens het

1. Total Kaoz The crew Battle

Nederlands Kampioenschap:

2. Show your Skillz - Battle ground
3. Aanleren Choreo - Boot camp
4. All or Nothing - Freestyle climax

Muziek mix:

1. Total Kaoz
2. Show your Skillz
3. All or Nothing

Wedstrijdverloop:

Soneo levert muziek
1.00 min

Danser zorgt zelf voor muziek
Soneo levert muziek

Start is de Total Kaoz. Voor de jury moet meteen duidelijk zijn wie de beste dansers zijn.
Show your Skillz laat je in 1 min op je eigen muziek zien wat jij kan.
Na deze twee rondes worden de punten bij elkaar opgeteld en wordt er gekeken naar welke
4 dansers de minste punten hebben. Zij gaan door naar de knock out fase.
De All or Nothing, via een battle wordt gekeken wie nummer 1, 2, 3, en 4 zijn.

Dansvloer:

Vloeroppervlakte is minimaal 6 bij 6 en maximaal 8 bij 8

Leeftijden &

6-10 jaar

Geboren in 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Hoe te bepalen

10-14 jaar

Geboren in 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

12-17 jaar

Geboren in 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

14+

Geboren in 2008 en daarvoor
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Kleding

Double & freestyler ziet er verzorgd uit en de kleding dient veilig te zijn tijdens het dansen.
Alles is toegestaan behalve als het iets te maken heeft met racisme - seksisme –
iets waarmee je iemand of iets beledigd. 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. 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 double & freestyler te diskwalificeren als
de muziekmix van een double & freestyler hier toe aanleiding geeft.

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. Let ook hier goed op de veiligheid.

Tips jury:
Doubles Dance:

* Je verhaal van de choreo en de muziek moet zichtbaar zijn.
* Je moet een duo zijn, laat dit gedurende anderhalf 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. * Verras de jury. * Laat zien wat je kunt.

Freestyle:

* Durf risico's te nemen. * 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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BELANGRIJKE INFO OVER FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
DEELNAME AAN DE FIRST CONTACT DIVISIE

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, het niveau niet kunnen halen maar wel veel lol hebben,
Teams die weinig aan wedstrijden meedoen.

DEELNAME AAN DE NO RULES DIVISIE

Teams die vaker meedoen op wedstrijden
Dansers die al langer in een team zitten en een uitdaging zoeken.
Dansers die naast lol ook wel willen presteren.
Teams die meer in huis hebben dan een optreden op de markt
Teams die meer uit hun kwaliteiten willen halen

DEELNAME AAN DE RULES DIVISIE

Teams die meer en meer willen ontwikkelen.
Teams die zich durven meten met anderen, kritisch durven zijn, beter willen worden.
Dansers kunnen allemaal goed dansen en maken zich op voor een next level.
Je legt de lat hoger en daarmee ontwikkel je, wat je nodig hebt om sterker te worden.
Als je kan verliezen kun je ook winnen mentaiteit!
Een internationale kijk is een stap verder in de ontwikkeling van jou als danser.

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.
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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,
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

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!

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.
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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.

Hip Hop

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.
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BELANGRIJKE INFO VOOR COAHES FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Aanleveren muziek - voor Pioneer CDJ 2000:

De coach levert per team 1 audio CD?USB - met daarop 1 nummer 3 minuten voordat zij het podium op gaan - in bij de DJ.
Alleen audio cd's en USB 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.

Back-up:

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

Aftrekpunten totaal bij telefoon

Bij het aanleveren van de muziek op een telefoon is 8 punten aftrek van je punten totaal.
Dat is de eindscore en dus niet van alle juryleden bij elkaar opgeteld.

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.
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BELANGRIJKE INFO VOOR DEELNEMERS FIRST CONTACT & No RULES & RULES DIVISIE
Meldplicht coach:

Teamcaptains/coaches melden zich direct bij aankomst bij de
registratie balie. Hier wordt de laatste info en de actuele timetable overhandigt.

Timetable teams - doubles & freestylers:

Deze wordt gecommuniceerd op www.soneo.nl en zal niet toegezonden worden

Begeleiding deelnemers:

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.

Ruimte om te oefenen:

De oefenruimte ofwel de W-up room is de plaats waar de teams en dansers zich
gaan voorbereiden op de wedstrijd. Het is verplicht hier aanwezig te zijn op de
aangegeven tijd op de timetable. Als een team door wat voor reden dan ook niet
aanwezig kan zijn, moet dit gemeld worden bij de regristratie van de W-up room.

Start - Stoppen muziek:

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

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.

Verlaten van het 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.
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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.

Prijsuitreiking:

Voor de prijsuitreiking dienen jullie samen met alle andere teams en solisten in de
W-up ruimte te verzamelen. Daar worden de teams opgehaald per categorie. Op het
eind komt iedereen op het podium waar de laatste twee prijzen uitgedeeld gaan worden.
De beste mix en opkomst. Motivatie om dit zo te doen heeft te maken met het feit
dat veel dansers de voorgaande jaren het podium vroegtijdig verlieten. Dit toont weinig
respect en bij een prijsuitreiking is dat het belangrijkste. Plus op deze manier
willen we realiseren dat de prijsuitreiking de aandacht krijgt die het verdient.
Aan het einde van elk blok vindt er een prijsuitreiking plaats.
Indien een categorie over 2 blokken verdeeld is, vindt de prijsuitreiking plaats in het
laatste blok.

Huishoudelijke regels:

Zorg ervoor dat alle door jullie gebruikte (kleed-)kamers altijd netjes achter gelaten worden.
Jullie coach is verantwoordelijk.
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.
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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 van coach, danser of toeschouwer,
kan tot diskwalificatie leiden, aldus de organisatie. 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.

Respect naar de jury

De keuzes van de jury zullen wij als organisatie ondersteunen. Als u het daar niet mee eens
bent kunt u een mail sturen naar info@soneo.nl Op al u vragen komt een antwoord.

Vragen richten aan wedstrijdleiding

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@soneo.nl

Aansprakelijkheid en eigen risico

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. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het
risico van schade die hij of zij veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
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.
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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 Soneo tot gebruik
van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.
(mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven)

Prijsuitreiking:

De prijsuitreiking zal altijd plaats vinden op de aangegeven tijdstippen op de timetable.
We vragen dat alle deelnemers zich verzamelen in de W-up ruimte zodat we de 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.

Procedure prijsuitreiking:
1. Alle dansers verzamelen zich in de W-up ruimte.
2. Per categorie worden teams opgehaald uit de W-up ruimte.
3. Op de gebruikelijke manier worden ALLE teams in de categorie omgeroepen in volgorde
van ranking tot en met nummer 4.
4. Vervolgens worden in willekeurige volgorde de laatste 3 teams naar voren geroepen,
terwijl de overige dansers blijven zitten door.
5. Vervolgens worden de 3e, 2e en 1e plaats bekendgemaakt.
6. De bekers worden overhandigd aan de 3 teams.
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7. De prijsuitreiking wordt vervolgd met de daarop volgende categorie volgens stap 1 t/m 6.
Op het eind van de prijsuitreiking:
8. Alle dansers komen de Soneostage op, coaches mogen ook mee. De laatste twee
prijzen worden uit gereikt, de beste Mix en de beste opkomst.
9. 1 minuut ovatie voor de deelnemers
ALLEEN VAN TOEPASSING TIJDENS HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
10. Bekend making Provincie Cup!
Prijsuitreiking PROVINCIE-CUP
Van toepassing bij de teams!
11. Als laatste worden alle Nederlandse Kampioen teams met naam, plaats en categorie
nog een keer door de organisatie benoemd. Onder begeleiding van de afsluitende muziek tune.
Provincie Cup - Hoe werkt dat?

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 hetzelfde 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.
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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Best team off the day tijdens het NK:

Het team wat op het NK 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!

Beste dansclub/studio/school:

Als 6 doubles van jouw studio/dansschool zich weten te plaatsen voor het NK dan kom je

Van toepassing bij de doubles en freestyle

als dansschool en dansstudio in aanmerking voor de Beste Dansstudio/school
Wat als er meer dan 6 doubles van dezelfde dansschool meedoen?
Dan tellen de scores van de 6 doubless van de dansschool met de hoogste score.
Deze dansschool mag dan in het jaar er op, met maximaal 2 teams, in alle voorrondes
van Soneo Dance Challenge gratis meedoen.
Voor het Nederlands Kampioenschap geldt dat niet!
Er zitten een aantal voorwaardes aan:
1a. Tijdens het NK zijn er minimaal 4 dansscholen met 6 doubles!
In dat geval mag je een jaar daarop met 1 team gratis
1b. Doen er 5 of meer dansscholen mee met minimaal 6 doubles op het NK!
In dat geval mag je een jaar daarop met 2 teams gratis meedoen aan de Soneo Dance Challenge!
2. Een zelfde double kan niet voor twee scores zorgen voor zijn of haar studio
3. Een danser mag in twee doubles dansen, waarbij de score mee mag tellen voor een studio
4. Plaatsing Doubles gaat via het Finale Klassement
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ALGEMENE INFORMATIE VERSCHILLENDE DIVISIE
Soneo gaat werken met levels vanaf 2022

Op basis van de afgelopen jaren kiest Soneo voor kleinere competities. Hoofd reden is:
Dat op die manier teams bij elkaar komen die een nagenoeg zelfde niveau hebben.
Plus er een doorlopende lijn is in de categorieën.
Soneo gaat werken met 6 levels opgebouwd uit 3 divisies(First Contact - No Rules en Rules)
Op dit moment worden alle levels aangeboden in de dansstijl Streetdance/Hip Hop.
Dit omdat daar veel teams aan meedoen en door de leveling er de
mogelijkheid is kleinere categorieën te realiseren.
Daarnaast is er door de leveling ook meer mogelijk op het gebied van niveau. Het is
prettiger dat je in een level zit waarbij het niveau van de dansteams dicht bij elkaar zit.
Voor Showdance - Jazz - Modern en Cheerdance hebben we op dit moment niet
level 1 t/m 6 Als er een toename in deelnemende team zichtbaar is zal er geswitcht
worden naar meerdere levels Dit kan dus in de nabije toekomst zeker veranderen.
Voor deze categorieën hebben we met name: Level 4 en 6
Veel coaches vinden het lastig om hun team in de juiste level te krijgen.
Soneo denkt met de levels de coach beter te helpen bij deze keuze.
Mocht een coach een te makkelijke keuze maken.
Bouwt Soneo een promotiesysteem in om te komen tot een optimaal proces.
Soneo behoudt het recht een team te laten promoveren naar een hogere categorie.
Als er bij de andere dansstijlen meerdere teams meegaan doen
behoudt Soneo het recht om met meerdere levels te gaan werken.
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Geen verschil tussen de divisies

De verschillen in de divisies zijn er niet meer. Het enige verschil is het level!
De score is gebaseerd op 80 punten per level
Tijden mix zijn; Er is geen minimum wel een max en dat is 5.00 min!

Leeftijden dansers:

De leeftijden zijn duidelijk. Je weet in welk jaar iemand geboren is. Soneo zal een check doen op
de aanmelding. Soneo plaats een team in een oudere categorie als er 1 persoon ouder is dan
de toegestane leeftijdscategorie waar voor is opgegeven. Als blijkt
dat een team een danser in het team heeft die ouder is zal dat team uit de uitslag gehaald
worden. Het team wordt dan in een oudere leeftijdcategorie geplaatst van het zelfde level.

De danser en coach zijn te allen tijde verantwoordelijk aan te kunnen tonen hoe oud de danser is.
Algemeen - 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 tekunnen bieden.
Dus gaat het zich inzetten voor de dansers van allerlei niveau.
Welke teams doen mee aan de divisie First Contact.
Teams op basis van minimale wedstrijdervaring, 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.

Samenstelling team - First Contact:

Een team moet minstens uit 3 dansers bestaan.De grote is variabel en kent geen limiet.

Dansstijlen:

Teams: Categorie - Streetdance / Hip-Hop Doubles : Categorie - All Style Division.
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Levels:

Gold Pro - level 2

Begin is gemaakt, weg naar boven is ingezet. Voor sommige is dit de start voor anderen het moment
waarin ze de max laten zien. Moet je een prestatie neerzetten dan? Nee het kan ook gewoon leuk zijn.
Genieten van elk moment. Je doet leuk mee en haalt alles uit het team. Of je zet de ontwikkeling door!
Teams die zeker hun best doen, het niveau niet kunnen halen maar wel veel lol hebben,
Teams op basis van minimale wedstrijd ervaring.

Titanium One - level 1 Ontwikkeling komt niet aanwaaien jullie werken er hard voor, respect. Meedoen aan een wedstrijd is een
mooi moment. Je traint en kan zo laten zien wat je geleerd hebt. Plus het is super gaaf je ouders trots te
laten zijn door te laten zien wat je kan.
Teams die weinig aan wedstrijden meedoen, die net gestart zijn of nog maar kort met elkaar dansen.

Jury eisen - First Contact:

De professionele vakjury bestaat uit 5 personen die ieder voor zich hun strepen in de danswereld
verdiend hebben. De organisatie heeft een jury samengesteld met kennis en ervaring
op nationaal/internationaal niveau.

Beoordeling - First Contact:

Alle optredens, zowel teams als individueel, worden beoordeeld op: Je verhaal van de choreo
en de muziek moet zichtbaar zijn. Je moet een team zijn, laat dit gedurende de mix 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.
Concreet betekent dit dat er gelet op: Muzikaliteit/Algemene indruk, Presentatie, Choreografie
en Techniek. Van elk team ligt er na afloop een juryrapport klaar.

Juryrapporten op de dag zelf verkrijgbaar:

Juryrapporten worden niet nagezonden of gepubliceerd,
maar kunnen worden opgehaald bij het infopunt na de prijsuitreiking!

Overgang categorie - First Contact:

In principe schrijft een team zich in op level. Blijkt echter dat de jury op basis van de behaalde
punten constateert dat het team te goed is voor de categorie deze doorgeschoven wordt naar de

categorie waar het in hoort
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De jury beoordeeld dansen waar het werkelijk om gaat: Quality, Skills en True Creativity.

Algemeen - No Rules:

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, zoek je grens op, durf risico's tenemen.
Samenstelling team - No Rules:

Een team moet minstens uit 3 dansers bestaan. De grote is variabel en kent geen limiet.

Dansstijlen:

Teams: Streetdance / Hip-Hop, Showdance, Jazz, Modern, Cheerdance.
Doubles : Categorie - All Style Division. Freestyle: Categorie - All Style Division.

Levels:

Platinum - level 4

Ze mogen trots zijn op hoe ze het doen, blijf geloven in je kunnen als team. Hard werken en al je talent
inzetten om een prestatie neer te zetten. Er is een verdeling in techniek bij de dansers. Daarnaast vergt
routine tijd en wedstrijd ritme. Ze kunnen het wel maar het komt er niet altijd uit.
Dansers die al langer in een team zitten en een uitdaging zoeken.

Teams die meer uit hun kwaliteiten willen halen
Diamond - level 3 Tof om te zien hoe de dansers knokken voor een resultaat, go for it. Op weg naar verbeteringen hoor je
fouten te maken. Want van fouten leer je. Grensen opzoeken is nodig om te kijken waar jij en je team uit
kunnen komen.
Dansers die naast lol ook wel willen presteren.
Teams die meer in huis hebben dan een optreden op de markt

Jury eisen - No Rules:

De professionele vakjury bestaat uit 5 personen die ieder voor zich hun strepen in de danswereld
verdiend hebben. De organisatie heeft een jury samengesteld met kennis en ervaring
op nationaal/internationaal niveau.

Beoordeling - No Rules:

Alle optredens, zowel teams als individueel, worden beoordeeld op: Showmanship - Uitstraling
- Entertainment - Verras de jury - Laat zien wat je kunt - Durf risico's te nemen.
Concreet betekent dit dat er gelet op: Muzikaliteit/Algemene indruk, Presentatie, Choreografie
en Techniek. Van elk team - double en freestyler ligt er na afloop een juryrapport klaar.
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Juryrapporten op de dag zelf verkrijgbaar:

Juryrapporten worden niet nagezonden of gepubliceerd,
maar kunnen worden opgehaald bij het infopunt na de prijsuitreiking!

Overgang categorie - No Rules:

In principe schrijft een team zich in op level. Blijkt echter dat de jury op basis van de behaalde
punten constateert dat het team te goed is voor de categorie deze doorgeschoven wordt naar de

categorie waar het in hoort
Algemeen - Rules:

Rules staat voor dansen, waarbij kwaliteit voor op staat. Het hele team is er klaar voor.
Team mag trots zijn op hoe ze het doen, blijf er in geloven, zoeken naar oplossingen.
Uitvoering van de bewegingen zijn technisch, fysiek en raken niveau.
Team is progessief bezig met de dans, presenteren en om kunnen gaan met kritiek.
Het team, en de coach zoeken de grens op van je wat ze kunnen.

Samenstelling team - Rules:

Een team moet minstens uit 3 dansers bestaan. De grote is variabel en kent geen limiet.

Dansstijlen:

Teams: Categorieën Hip-Hop, Jazz/Modern, Cheerdance.
Doubles : Categorieën Hip-Hop, Jazz/Modern, Cheerdance/Showdance.

Samenstelling team eisen - Rules:

Soneo Dance Challenge
Team minimaal uit 3 dansers bestaan.

Internationae bond ICU & ECU
Team minimaal uit 16 dansers bestaan.

De grote is variabel en kent geen limiet.

Team maximaal uit 24 dansers bestaan.

WK & EK

WK - Orlando - april

Teams: Categorieën Hip-Hop, Jazz, Cheerdance.

EK - Athene - laatste week juni of

Doubles:Categorieën Hip-Hop, Jazz, Cheerdance

eerste week juli

Soneo geeft een team(s) en doubles de mogelijkheid zich te plaatsen voor internationale
wedstrijden. Het Wereld Kampioenschap en het Europesche Kampioenschap.
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Level:

Premier - level 6
Kippevel krijgt het publiek, jullie rocken en zijn onnavolgbaar. Wauw! Training en talent brengen je op
deze plek. Diversiteit op het gebied van techniek, choreografie en presentatie zijn goed ontwikkeld.
Dansers kunnen allemaal goed dansen en maken zich op voor een next level.
Je legt de lat hoger en daarmee ontwikkel je, wat je nodig hebt om sterker te worden.

Elite - level 5

Wat veel gave momenten geven jullie het publiek. Je wilt naar het hoogste niveau alleen dat gebeurt met
vallen en opstaan. Jullie gaan door want opgeven is geen optie! Wat heb je nog meer nodig om je
techniek, choreografie en presentatie te kunnen verbeteren.
Teams die meer en meer willen ontwikkelen.
Teams die zich durven meten met anderen, kritisch durven zijn, beter willen worden.

Jury eisen - Rules:

Professionele vakjury - Dansstijl georiënteerd
Communicatief vaardig
Kunnen presenteren op internationaal niveau

Beoordeling - Rules:

Zowel bij teams als doubles: Gelijkheid van dansers in bewegen, verplaatsen en uitstraling.
Overtuig de jury van jullie kwaliteit! Lenigheid is een sleutel naar succes.
Team beheerst de lichaamscontrole gedurende de hele dans. Team blijft fysiek dansen,
elke beweging rocked. Durf risico's te nemen. Passie spat er van af!
Concreet betekent dit: Technique & Group Execution & Choreographie & Over all Effect
Van elk team/double ligt er na afloop een juryrapport klaar.

Juryrapporten op de dag zelf verkrijgbaar:

Juryrapporten worden niet nagezonden of gepubliceerd,
maar kunnen worden opgehaald bij het infopunt na de prijsuitreiking!

Overgang categorie:

Team schrijft zich in op een level. Blijkt dit niet juist te zijn zal jury dit aanpassen.
als het uit level 2 komt naar de No Rules divisie - level 3 Diamond

Blad 33

PLAATSING VOOR HET NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP - First Contact & No Rules & Rules Divisie
Het Nederlands Kampioenschap

Soneo werkt niet met plaatsing van de nr’s 1-2 en 3, maar met een Finale Klassement.

Finale Klassement:

In dit Finale Klassement worden de scores van alle voorrondes onder elkaar gezet.
Elk team & double zal op basis van zijn hoogste score een plaats krijgen.

Hoe kom je in dat Finale Klassement?

Door minimaal 1 voorronde mee te doen aan de Soneo Dance Challenge
Je punten totaal bepaald op welke positie je komt in dat Finale Klassement.
Soneo telt niet punten bij elkaar op!

Ranking is start volgorde NK

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.

Wanneer wordt dat gepubliceerd?

Na elke ronde communiceert Soneo de stand van het Finale Klassement.

Waar kan je dat Finale Klassement zien?

Op de site www.soneo.nl – wedstrijden – wedstrijdinfo – Finale Klassement.

Je ziet af van deelname aan het NK:

Op het aanmelding formulier geef je aan of het team/double/solo in aanmerking wil komen voor het
Finale Klassement. Op de wedstrijddag wordt dit nogmaals voorgelegd aan de coach.

Wildcard:

Als je aan alle drie voorrondes hebt meegedaan en je zit niet in het Finale Klassement,
dan krijg je een Wildcard en doe je alsnog mee aan het Nederlands Kampioenschap

Soneo City Jam:

Als je eerste bent geworden in een categorie bij de Soneo City-Jam 2022
in Winschoten, Brunssum - Helmond of Hoorn. Plaats je je ook voor het NK van de
Soneo Dance Challange 2022. Mocht je al wel in het Finale Klassement staan dan schuift dit
ticket niet door naar de nummer 2 in de desbetreffende categorie.
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Categorieen op zaterdag 11 juni tijdens het Nederlands Kampioenschap van de Soneo Dance Challenge 2022
Blok 1 - Vindt plaats - In de morgen/middag
MAXIMAAL
DIVISIE_CATEGORIE_DANSSTIJL
AFKORTING
LEEFTIJD
WEDSTRIJDDAG AANTAL TEAMS
Rules_Premier - level 6 _Jazz
JR - L6
6-10 jaar
Zaterdag
4
Rules_Premier - level 6 _Perfromance Cheerdance
FCHR - L6
6-10 jaar
Zaterdag
3
No Rules_Platinum - level 4_Jazz
Jazz - L4
6-10 jaar
Zaterdag
4
No Rules_Platinum - level 4_Jazz
Jazz - L4
10-14 jaar
Zaterdag
6
No Rules_Platinum - level 4_Showdance
SHWD - L4
6-10 jaar
Zaterdag
6
No Rules_Platinum - level 4_Modern
MO - L4
6-10 jaar
Zaterdag
3
No Rules_Platinum - level 4_Modern
MO - L4
10-14 jaar
Zaterdag
6
No Rules_Platinum - level 4_Cheerdance
FCH - L4
6-10 jaar
Zaterdag
3
Different__Dansen met een Gave
alle leeftijden
Zaterdag
4
First Contact _Gold Pro - level 2_Streetdance/Hip Hop
FCHH - L2
6-10 jaar
Zaterdag
8
First Contact_Titanium One - level 1_Streetdance/Hip Hop FCHH - L1

10-14 jaar

Zaterdag

8

Blok 2- Vindt plaats - In de middag

WEDSTRIJDDAG
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

MAXIMAAL

AANTAL TEAMS
4
3
6
8
8
3
8

DIVISIE_CATEGORIE_DANSSTIJL

AFKORTING

Rules_Premier - level 6 _Jazz

JR - L6

Rules_Premier - level 6 _Perfromance Cheerdance

FCHR - L6

No Rules_Platinum - level 4_Jazz

Jazz - L4

No Rules_Platinum - level 4_Showdance

SHWD - L4

No Rules_Platinum - level 4_Modern

MO - L4

No Rules_Platinum - level 4_Cheerdance

FCH - L4

First Contact _Gold Pro - level 2_Streetdance/Hip Hop

FCHH - L2

LEEFTIJD
10-14 jaar
10-14 jaar
12 - 17 jaar
10-14 jaar
12 - 17 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar

First Contact _Titanium One - level 1_Streetdance/Hip Hop FCHH - L1

14 - 17 jaar

Zaterdag

8

First Contact _Titanium One - level 1_Streetdance/Hip Hop FCHH - L1

6-10 jaar

Zaterdag

8
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Vervolg - Categorieen op zaterdag 11 juni tijdens het Nederlands Kampioenschap van de Soneo Dance Challenge 2022
Blok 3 -Vindt plaats - In de avond
DIVISIE_CATEGORIE_DANSSTIJL

AFKORTING

Premier - level 6 -Jazz

JR - L6

Premier - level 6 -Jazz

JR - L6

Platinum - level 4-Jazz

Jazz - L4

Platinum - level 4-Showdance

SHWD - L4

Platinum - level 4-Showdance

SHWD - L4

Platinum - level 4-Modern

MO - L4

Gold Pro - level 2-Streetdance/Hip Hop

FCHH - L2

-Hip Hop Showcase

LEEFTIJD
12 - 17 jaar
14 jaar en ouder
14 jaar en ouder
12 - 17 jaar
14 jaar en ouder
14 jaar en ouder
12 - 17 jaar
12 - 17 jaar

WEDSTRIJDDAG
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

MAXIMAAL

AANTAL TEAMS
4
4
6
8
8
3
8
4

Nederlands Kampioenschap CITYSTAGE - DOUBLE DANCE & FREESTYLE/SOLO zaterdag 11 juni 2022
DIVISIE_CATEGORIE_DANSTIJL

AFKORTING

Rules_Premier - level 6 _Showdance & Perf. Cheer

DD-SHWD/FCH - L6

Rules_Premier - level 6 _Jazz & Modern

DD-JR/MO - L6

Rules_Premier - level 6 _Showdance & Perf. Cheer

DD-SHWD/FCH - L6

Rules_Premier - level 6_Jazz & Modern

DD-JR/MO - L6

No Rules__Freestyle Allstyle
Rules_Premier - level 6 _Showdance & Perf. Cheer

DD-SHWD/FCH - L6

Rules_Premier - level 6 _Jazz & Modern

DD-JR/MO - L6

Rules_Premier - level 6 _Showdance & Perf. Cheer

DD-SHWD/FCH - L6

Rules_Premier - level 6 _Jazz & Modern

DD-JR/MO - L6

Different __Hip Hop Battle 2 on 2
No Rules__Freestyle Allstyle

LEEFTIJD
WEDSTRIJDDAG
6-10 jaar
Zaterdag
6-10 jaar
Zaterdag
10-14 jaar
Zaterdag
10-14 jaar
Zaterdag
6-10 jaar
Zaterdag
12 - 17 jaar
Zaterdag
12 - 17 jaar
Zaterdag
14 jaar en ouder
Zaterdag
14 jaar en ouder
Zaterdag
t/m10 jaar
Zaterdag
12 - 17 jaar
Zaterdag

MAXIMALE DEELNAME
6
6
6
6
16
6
6
6
6
8
16
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Categorieen op zondag 12 juni tijdens het Nederlands Kampioenschap van de Soneo Dance Challenge 2022
Blok 4__Vindt plaats - In de morgen

MAXIMAAL

DIVISIE_CATEGORIE_DANSTIJL

AFKORTING

Rules _Premier - level 6 _Hip Hop

HHR - L6

6-10 jaar

Zondag

4

Rules _Elite - level 5_Hip Hop

HHR - L5

6-10 jaar

Zondag

4

No Rules_Platinum - level 4_Streetdance/Hip Hop

SDHH - L4

6-10 jaar

Zondag

8

No Rules _Diamond - level 3_Streetdance/Hip Hop

SDHH - L3

6-10 jaar

Zondag

8

Rules _Elite - level 5 _Hip Hop

HHR - L5

10-14 jaar

Zondag

8

First Contact _Titanium One - level 1_Streetdance/Hip Hop

FCHH - L1

12 - 17 jaar

Zondag

8

LEEFTIJD

WEDSTRIJDDAG

AANTAL TEAMS

Blok 5__Vindt plaats - In de middag
MAXIMAAL AANTAL TEAMS

DIVISIE_CATEGORIE_DANSTIJL

AFKORTING

Rules _Premier - level 6 _Hip Hop

HHR - L6

10-14 jaar

Zondag

8

No Rules _Diamond - level 3_Streetdance/Hip Hop

SDHH - L3

12 - 17 jaar

Zondag

8

No Rules _Diamond - level 3_Streetdance/Hip Hop

SDHH - L3

10-14 jaar

Zondag

8

Rules_Elite - level 5 _Hip Hop

HHR - L5

12 - 17 jaar

Zondag

8

LEEFTIJD

WEDSTRIJDDAG

Blok 6__Vindt plaats - Eind middag/begin avond
DIVISIE_CATEGORIE_DANSTIJL

AFKORTING

Rules _Premier - level 6 _Hip Hop

HHR - L6

No Rules_Platinum - level 4_Streetdance/Hip Hop
Rules_Premier - level 6 _Perfromance Cheerdance

LEEFTIJD

WEDSTRIJDDAG

MAXIMAAL AANTAL TEAMS

12 - 17 jaar

Zondag

8

SDHH - L4

10-14 jaar

Zondag

8

FCHR - L6

12 - 17 jaar

Zondag

3

No Rules_Platinum - level 4_Streetdance/Hip Hop

SDHH - L4

12 - 17 jaar

Zondag

8

First Contact _Titanium One - level 1_Streetdance/Hip Hop

FCHH - L1

14+

Zondag

8

No Rules _Diamond - level 3_Streetdance/Hip Hop

SDHH - L3

14+

Zondag

8

14+

zondag

4

Different __Hip Hop Showcase
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Vervolg - Categorieen op zondag 12 juni tijdens het Nederlands Kampioenschap van de Soneo Dance Challenge 2022
Blok 7__Vindt plaats - In de avond
MAXIMAAL AANTAL TEAMS

DIVISIE_CATEGORIE_DANSTIJL

AFKORTING

First Contact _Gold Pro - level 2_Streetdance/Hip Hop

FCHH - L2

14+

Zondag

8

Rules _Premier - level 6 _Hip Hop

HHR - L6

14+

Zondag

8

Rules_Premier - level 6 _Perfromance Cheerdance

FCHR - L6

14+

Zondag

3

No Rules_Platinum - level 4_Streetdance/Hip Hop

SDHH - L4

14+

Zondag

8

Rules _Premier - level 6 _Hip Hop

HHR - L6

14+

Zondag

8

LEEFTIJD

WEDSTRIJDDAG

Nederlands Kampioenschap CITYSTAGE - DOUBLE DANCE & FREESTYLE/SOLO zondag 12 juni 2020
DIVISIE_CATEGORIE_DANSTIJL
No Rules_Platinum - level 4_All - Style - Dance

AFKORTING
DDA - L4

6-10 jaar

zondag

10

First Contact_Gold Pro - level 2_All - Style - Dance

DDA - L2

6-10 jaar

zondag

6

Rules_Premier - level 6 _Hip Hop
No Rules_Platinum - level 4_All - Style - Dance

DD-HHR - L6

6-10 jaar

zondag

6

DDA - L4

10-14 jaar

zondag

10

First Contact_Gold Pro - level 2_All - Style - Dance

DDA - L2

10-14 jaar

zondag

6

Rules_Premier - level 6 _Hip Hop
No Rules_Platinum - level 4_Freestyle Allstyle
No Rules_Platinum - level 4_All - Style - Dance

DD-HHR - L6

10-14 jaar

zondag

10

FSA - L4

10-14 jaar

zondag

16

DDA - L4

12 - 17 jaar

zondag

10

First Contact_Gold Pro - level 2_All - Style - Dance

DDA - L2

12 - 17 jaar

zondag

6

Rules_Premier - level 6 _Hip Hop
No Rules_Platinum - level 4_All - Style - Dance

DD-HHR - L6

12 - 17 jaar

zondag

10

DDA - L4

14+

zondag

10

First Contact_Gold Pro - level 2_All - Style - Dance

DDA - L2

14+

zondag

6

Rules_Premier - level 6 _Hip Hop
No Rules_Platinum - level 4_Freestyle Allstyle
Different __Hip Hop Battle 2 on 2
Different __Hip Hop Battle 2 on 2

DD-HHR - L6

14+

zondag

10

FSA - L4

LEEFTIJD

WEDSTRIJDDAG

MAXIMALE DEELNAME

14+

zondag

16

10 - 14 jaar

zondag

8

14+

zondag

8

Blad 38

DEFINITEIVE PLAATSING VOOR HET NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP - First Contact & No Rules & Rules Divisie
Definitief bekend of je geplaatst bent NK:

De maandag na de laatste voorronde van de Soneo Dance Challenge krijgt iedereen een mail
die in het Finale Klassement staan. Binnen 5 dagen moet een team of double/Freestyler
reageren of hij of zij er gebruik van maakt van hun plaatsing voor het NK.
Reageren moet altijd of je nu meedoet of niet. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden.

Timetable NK:

Op basis van het Finale Klassement wordt de timetable ingedeeld. Dus de nummer 1 in het Finale
Klassement zal als laatste starten in zijn categorie op de dag van het NK.
Van plaats wisselen wordt dan ook lastig. Ieder team heeft zijn plaats behaald op basis van
de score in een van de voorrondes tijdens de Soneo Dance Challenge.

Plaatsing City-Jam teams/doubles:
Extra - wildcard moment

Naast de Soneo Dance Challenge organiseert Soneo nog de Soneo City-Jam.
In elke wedstrijd van de Soneo City-Jam kan per categorie de nummer 1 zich plaatsen voor het
NK van Soneo. Die teams komen dan wel in de timetable onder aan de ranking
van het Finale Klassement.
Als een team, double of freestyer eerste wordt in zijn categorie tijdens een City Jam,
komen zij in aanmerking deel te nemen aan het NK van de Soneo Dance Challenge.
Op basis van een wildcard krijgen zij een plaats op het NK in de daarvoor aangegeven
categorie.
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INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN PLAATSING EK & WK
Aangesloten bij de ECU & ICU

Stichting Soneo is sinds 2008 jaar aangesloten bij de I.C.U.
Deze internationale organisatie organiseert jaarlijks het wereldkampioenschap:
Hip-Hop, Jazz/modern en Cheerdance in Disney World, Orlando – Florida.

Datum WK

Altijd in de laatste week van April op de maandag - dinsdag, woensdag en donderdag

Extra deelname aan de Open Worlds

Daarnaast kan de NederlandsKampioen in Hip Hop, cheer & Jazz/Modern mee doen namens
Nederland aan de Open Worlds, die aansluitend op het WK plaats vindt. In de Open Worlds kom
je de Amerikaanse collegeteams tegen, een geweldig spektakel wat drie dagen duurt.
De wedstrijdddagen zijn zaterdag - zondag en maandag(in de laatste week van april)
Door aansluiting bij de I.C.U. en E.C.U is het voor de stichting Soneo mogelijk geworden om teams
nog beter op een veilige, verantwoorde en gecontroleerde manier te ondersteunen
en middels professionele erkende jurering een kans te bieden om Nederland
te vertegenwoordigen tijdens een serieuze krachtmeting met de aller beste teams van de wereld.
Naast Nederland telt de I.C.U. meer dan 100 andere landen die lid zijn.

Plaatsing WK via Soneo:

De volgende categorieen komen in aanmerking om uitgezonden te worden naar het WK:
Teams:
Hip Hop 12-16 jaar en 14+

duur-mix 2.15

Jazz/Modern 12-16 jaar en 14+

duur-mix 2.15

Cheerdance 12-16 jaar en 14+

duur-mix 2.15

Doubles
Hip Hop 14+

Cheerdance 14+

duur-mix 1.30
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WK2022:

Orlando - Disney World - USA
Plaatsing via het NK 2021: teams nr 1 & Doubles nr 1

WK2023:

Plaatsing via het NK 2022: teams nr 1 & Doubles nr 1

Juryformulieren WK:

Ga naar www.soneo.nl - wedstrijden - algemene deelname info - scoreformulieren

RICHTLIJNEN: LEEFTIJDEN & CATEGORIEEN WERELD KAMPIOENSCHAP
12 t/m 17
WK 2022

Geboren in 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

15 jaar en ouder
12 t/m 17

Geboren in 2007 en daarvoor

15 jaar en ouder

Geboren in 2008 en daarvoor

Team grote

Hip Hop 16-24 pp

Jazz 18-24 pp

Datum EK

Altijd in de laatste en of eerste week van juni/juli op de vrijdag - zaterdag en zondag

Deelname EK

De Nederlands Kampioen in Hip Hop & Jazz/Modern en Cheer Dance kunnen meedoen namens

WK 2023

Geboren in 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
Cheerdance 16-24 pp

Nederland aan het Europees Kampioenschap.
De wedstrijdddagen zijn vrijdag - zaterdag en zondag
Door aansluiting bij de I.C.U. en E.C.U is het voor de stichting Soneo mogelijk geworden om teams
nog beter op een veilige, verantwoorde en gecontroleerde manier te ondersteunen
en middels professionele erkende jurering een kans te bieden om Nederland
te vertegenwoordigen tijdens een serieuze krachtmeting met de aller beste teams van de wereld.
Naast Nederland telt de E.C.U. meer dan 35 andere landen die lid zijn.

Blad 40

Plaatsing EK via Soneo:

De volgende categorieen komen in aanmerking om uitgezonden te worden naar het EK:
Teams:
Hip Hop 12-17 jaar en 15+

Jazz 12-17 jaar en 15+

Cheerdance 12-17 jaar en 15+

Doubles - plaatsing op basis van het ECL klassement.
Door de corona is het niet duidelijk hoe dat zal gaan voor het EK 2022
Doubles(Hip Hop & Cheer), team Cheerdance.
Hip Hop 12-17 jaar en 15+
EK 2022:

Jazz 12-17 jaar en 15+

Cheerdance 12-17 jaar en 15+

Athene - Griekenland
Plaatsing via het NK 2019: Mits deelname aan de Soneo Dance Challenge 2022 voorrondes
Plaatsing via klassement voorronde 1 en 2 - 2022: teams nr 1 - indien er voor twee teams plek is
Doubles plaatst zich via de ECL 2020 competitie

EK 2023:

Verona - Italie
Plaatsing via het NK 2022: teams nr 1 (Hip Hop - Cheerdance & Jazz)
Doubles (Hip Hop & Cheerdance) plaatst zich via de ECL - Assen 16 en 18 april 2022
Indien er een tweede plaats aangeboden wordt door de ECU dan:
Plaatsing via het Finale Klassement 2023: teams nr 1 (uit de 1ste en 2de voorronde van de
Soneo Dance Challenge 2023)

Juryformulieren EK:

Ga naar www.soneo.nl - wedstrijden - algemene deelname info - scoreformulieren

RICHTLIJNEN: LEEFTIJDEN & CATEGORIEEN EUROPESE KAMPIOENSCHAP
12 t/m 17
EK 2022
EK 2023
Team grote

Geboren in 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

15 jaar en ouder
12 t/m 17

Geboren in 2007 en daarvoor

15 jaar en ouder

Geboren in 2008 en daarvoor

Hip Hop 16-24 pp

Jazz 18-24 pp

Geboren in 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
Cheerdance 16-24 pp

