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Info wedstrijdgroepen
Dansen is een TEAMSPORT:
- De choreografieën bij de selectie en demogroepen zijn voor alle dansers uniek. Als iemand niet
aanwezig is, is dit voor de docent en dansers uit de groep moeilijk.
- Zoveel mogelijk (altijd) op de trainingen aanwezig zijn.
dansniveau’s:
- Na de audities, gehouden voor de zomervakantie, worden de dansers op niveau ingedeeld. Dit
kan tot de herfstvakantie aangepast worden.
Wedstrijden en uitvoeringen:
- Eén of twee oefenwedstrijden.
- De demogroepen gaan naar (ongeveer) 4 Ido wedstrijden.
Braderie en zwembad optredens: Leuk voor de kinderen, ze leren hier veel van en werken zo
ook aan hun uitstraling. Graag aanwezig zijn.
Contributie/kosten:
- Bij de Ido wedstrijden betaal je ongeveer 10 euro voor de entree van zowel publiek als de
deelnemers.
- Zie “kleding”. Gekochte wedstrijdkleding mag in de les gedragen worden en blijft je eigendom.
Alle andere showkleding moet na de show ingeleverd worden (niet thuis wassen).
(Show) kleding bij dansactiviteiten: (optredens, wedstrijden)
- Je blauw vest met het Urban logo.
- De wedstrijdkleding van de Urban groep bestaat uit vest (evt. broek en schoenen indien van
toepassing). Wij zorgen voor de shirts.
- Wedstrijdkleding altijd aan of meenemen. Dit kan gecombineerd worden met
“show” kleding. Showkleding krijg je van Step by Step.
- Vóór 1-1-2018 moeten alle wedstrijddansers in het bezit zijn van de wedstrijdkleding. (Leuk
cadeau voor Sint of kerst).
- Voor 2e hands Step by Step kleding bevelen we marktplaats aan. Gebruik als zoekterm;
Stepbystepeindhoven. Zet deze zoekterm in je tekst bij de verkoop van kleding.
Wedstrijd en voorbereiding:
- In de week voor de wedstrijd meestal haren laten vlechten bij Step by Step
- Ben op tijd aanwezig bij de wedstrijden.
- Vloerverkenning (2 minuten per groep)
- Schminken indien nodig.
- Neem geen waardevolle spullen mee naar een wedstrijd of optreden.
- We zijn met heel de groep bij de prijsuitreiking.

Uitslagen en prijzen:
- Bij de wedstrijden is er een wedstrijddagresultaat en prijsuitreiking in de ochtend en de middag.
- De beste groepen (punten resultaat) worden uitgenodigd voor de NK finale.
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Spelregels wedstrijdgroepen.
- Alle trainingen aanwezig zijn. (natuurlijk niet als je ziek bent)
- Ben je meer dan 3x afwezig kan dat gevolgen hebben voor deelname aan de wedstrijden.
- Als je geblesseerd bent word je toch in de les verwacht.
- Tijdens belangrijke wedstrijden en uitvoeringen aanwezig zijn.
- Jezelf afmelden aan de balie in de dansstudio 040-2027395 tussen 16:15 en 20:00 uur of
persoonlijk bij je docent.
- Alleen met dansschoenen op de dansvloer en danssschoenen alleen binnen dragen.
- Waardevolle spullen (Portemonnee, GSM’s, sieraden enz) niet in de kleedruimte achterlaten,
maar voor de les in de studio leggen (voor in de zaal bij de docent).
- In de studio is alleen water als drank toegestaan. (Ter bescherming van de vloer).
- Op de dag van de training geen bodylotion op doen. (Ter bescherming van de vloer en om
ongelukken te voorkomen).
- Tijdens alle trainingen jazz- of streetdance broek dragen. Haren strak.
- Tijdens het aanmelden voor de audities heb je getekend voor het volgen van minimaal 2
workshops per jaar.
Verzorging:
- Ondersteuning van René van Mill (Fysiotherapeut). Maak er gebruik van. René heeft spreekuur
(woensdag) in de fysio ruimte van de studio. Graag vooraf aanmelden aan de balie.
E-mail, internet/facebook/twitter:
- We maken gebruik van E-mail, internet/facebook/twitter voor al onze informatie. Heb je van ons
nog geen E-mail ontvangen? Dan hebben we geen (goed) E-mail adres van je. Graag je E-mail
adres doorgeven via Info@stepbystepeindhoven.nl.
“Volg ons” of kijk hierop.
www.stepbystepeindhoven.nl
www.facebook.com/stepbystepeindhoven
www.twitter.com/stepbystep_ehv
Heel veel succes en dansplezier in je Step by Step wedstrijd groep.
Het team van Step by Step
www.stepbystepeindhoven.nl

