
Dansen met een Gave Score Sheet 

Soneo Dance Challenge 2016 
 

Naam team:  

 
 

 
 

Fysieke energie  (20 PUNTEN)    __________ 
Jullie hebben super veel energie! Tempo ligt hoog. Jullie stralen power uit. Jullie 

zijn dynamisch. Jullie laten emotie in de dans zien! Er is beleving in de dans, dank 

daarvoor. Jullie zijn een team. Jullie uitstraling matched , is een. Jullie bezorgen het 

publiek, kippenvel! 

   

Variatie in dansbewegingen (10 PUNTEN)  __________ 
Uitvoering van de dansbewegingen zijn sterk. Jullie laten verschillende dansbewegingen 

zien. Jullie laten verschillende stijlen zien. Jullie durven nieuwe dingen te doen. Jullie 

nemen risico! 

 

Interactie met muziek en publiek (10 PUNTEN) __________ 
Jullie blijven het publiek boeien. Jullie betrekken het publiek bij de dans. De dans en de 

muziek zijn een! Er is een chemie tussen dans en muziek. Jullie zijn creatief in omgang 

met muziek. Jullie durven iets te doen met muziek naar het publiek. 

 

Complexiteit dansbewegingen  (10 PUNTEN) __________ 
Niets is basis, jullie gaan voor meer! Jullie laten naast dansmoves ook tricks zien. Jullie 

zijn er niet alleen voor je zelf, maar je partnering is goed verzorgd. Jullie steunen elkaar, 

staan klaar voor elkaar.  

 
Lichaamscontrole  (20 PUNTEN)    __________ 

Afwerking is netjes. Dansen worden uitgevoerd met strakheid. Lenigheid duidelijk 

zichtbaar. Jullie maken mooie grote bewegingen. Jullie laten zien dat jullie beheersing en 

controle hebben.  

 
Timing (10 PUNTEN)      __________ 

Timing loopt synchroon met de muziek. In de dans laten jullie timing zien op de muziek. 

De dans is clean en jullie stralen rust uit! Jullie beheersen de dans! 

 

Overtreffingsvermogen(10 PUNTEN)   __________ 
 

Jullie weten de jury te triggeren. Ze te verbazen. Het publiek is trots op wat jullie doen. 

Jullie weten telkens weer nieuwe dingen te doen waardoor het publiek verbaast blijft. 

Jullie laten 100% inzet zien en zelfs meer dan dat! Jullie showen them what you got! 

 

Techniek(10 PUNTEN)      __________ 
Jullie weten welke style je danst en laten dat ook zien. Er zit kracht in de beweging. De 

lichaamsbelijning is duidelijk zichtbaar. Jullie tonen techniek! 

 

 
Totaal score(100 punten)   ____________ 

 

Commentaar: 


