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Categorie: 
Datum: 
 

 Soneo Dance Challenge CITY-STAGE – 2020 –  RULES  -  Level 6      
 RULES DIVISION Performance Hip Hop – Jazz - Cheerdance EO          O M    V  RV G ZG 

1 TECHNIQUE & EXECUTION Punten:           

  
Uitvoering van 
vaardigheden & stijl 

Uitvoering van bewegingen en 
vaardigheden in de stijl van de categorie 

              

  

Plaatsing  & Controle 

Toont controle, juiste niveaus en plaatsing  
Arm/romp/heupen/benen & handen. 
Controle van lichaamsdelen tijdens 
bewegingen en vaardigheden. 

              

  
Kracht van de  beweging 

Intensiteit, kracht  aanwezigheid in de 
bewegingen 

              

  

Uitbreiding & Flexibiliteit 

Exposeert volledige extensie (in armen, 
benen, voeten, enz.) 
Laat gecontroleerde flexibiliteit & rek  in 
bewegingen zien. 

              

  
Synchroniciteit 

Uniformiteit van alle bewegingen bij de 
dansers, bewegingen en de muziek zijn 1 
geheel. 

              

  OPMERKINGEN                 

                     

      EO O M V RV G ZG 

2 CHOREOGRAPHY & OVERALL EFFECT Punten:           

 
Muzikaliteit 

Gebruik van de muziekaccenten, -
ritmes, -teksten en -stijl 

              

  
Moeilijkheidsgraad 

Moeilijkheidsgraad van vaardigheden, 
beweging, gewichtsveranderingen, 
tempo, enz. 

              

 

Creativiteit & Stijl 

Het exposeren van creatieve en 
originele bewegingen in de uit te 
voeren dansstijl! 

              

  

Spacing 

Gebruik van vloeroppervlak, 
overgangen, partnerwerk, groepswerk, 
interactie van de duo routine blijft 1 
geheel. 

              

  Communicatie - Projectie - 
Publiekspretentie & 
gepastheid 

Dynamische routine met 
showmanship en aantrekkingskracht 
naar het publiek 
Muziek passend bij de leeftijd, kleding 
& choreografie prestaties verbeterend 

              

  OPMERKINGEN                 

                     

    TOTAAL SCORE 
 
  

            

 

 Extra feedback   

 Jullie bezorgen het publiek, kippenvel!  Jullie steunen elkaar, staan klaar voor elkaar. 

 Uitvoering van de dansbewegingen zijn sterk.  Afwerking is netjes 

 Jullie laten verschillende dansbewegingen zien.  Dansen worden uitgevoerd met strakheid. 

 Er is een chemie tussen dans en muziek.  Lenigheid duidelijk zichtbaar. 

 Jullie zijn creatief in omgang met muziek.  Jullie maken mooie grote bewegingen. 

 Er is uniformiteit in uitstraling  bij de dansers  Bewegingen zijn hetzelfde voor elke persoon, duidelijk, clean en 
precies 

 Timing loopt synchroon met de muziek.  Automatisme zijn zichtbaar bij de danser(s), ze rocken on stage 

 De dans is clean en jullie stralen rust uit!  Kwaliteit van de dansers is  één geheel. 

 


