
DANSEVENT – THE ART OF MOTION

Bij Dans staat de kunst van het bewegen centraal, The Art of Motion!
Tijdens een optreden zorgt niet alleen de dans, maar ook kleding, decor, belichting 
en bovenal de creativiteit van de choreograaf voor verrassingen. Met ons 
DansEvent willen we graag een podium bieden aan alle KNGU aangesloten clubs 
en dansscholen.
Ons DansEvent geeft groepen de gelegenheid om zich in te schrijven voor drie 
verschillende onderdelen; Dance2, Jazzdans wedstrijden en Showdance 
wedstrijden. 
Je kunt je op verschillende data en plaatsen in het land inschrijven om jouw dans te 
laten zien.

Met ingang van dit seizoen bieden wij helaas geen wedstrijden meer aan voor 
Urban dance. Tot onze spijt hebben zich geen vrijwilligers met parate kennis en 
expertise van Urban dance gemeld bij de LTC en werkgroep Dans. Daarom zijn wij 
genoodzaakt om deze beslissing te nemen. Wél zullen wij een een doorstart maken 
met Showdance, maar in een vernieuwde vorm. De nadruk bij Showdance ligt op 
het showelement en de entertainmentwaarde van de dansen. Hiermee maken we 
het ook mogelijk voor groepen uit urban dance, moderne dans, maar ook groepen 
die voorheen deelnamen aan Dance2Impress om in te schrijven voor Showdance 
wedstrijden.
Met het oude reglement als leidraad is er een nieuw concept geschreven dat we dit
jaar  gaan gebruiken.  

DANCE2 
Wil jij jouw dansmoves laten zien en tegelijkertijd uitpakken qua thema, muziek en 
showkleding? Dan is Dance2 het podium voor jou! Dance2 is een recreatief 
dansevenement voor alle dansgroepen en dansstijlen, ongeacht leeftijd en niveau.
Er is geen wedstrijdelement en -reglement en er worden geen punten en awards 
toegekend.
Dance2 heeft een hoge fun- en showfactor, plezier staat daarmee gegarandeerd 
voorop. Aan het einde van het seizoen organiseren we een feestelijk afsluiting tijdens
DG The Finals in Ahoy; de Dance2Show!

Heb je wel behoefte aan het wedstrijdelement, dan verwijzen we je naar de 
informatie onder het kopje wedstrijden Showdance. Je kan je uiteraard voor beide 
onderdelen inschrijven als je zowel kans wil maken op uitnodiging voor de 
Dance2Show als het NK Showdance.

WEDSTRIJDEN
Wil jij je meten met andere dansgroepen uit Nederland op verschillende niveaus, 
dan bieden wij de gelegenheid om deel te nemen aan onze wedstrijden.
Tijdens deze wedstrijden worden dansen beoordeeld door juryleden aan de hand 
van een wedstrijdregelement. Wij organiseren Jazzdans wedstrijden en Showdance 
wedstrijden.
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Jazzdans wedstrijden
Bij een Jazzdans wedstrijd wordt de choreografie beoordeeld en ligt het 
accent op de technische utvoering van de dans.
Jazzdans heeft de volgende klassementen; wedstrijden op A-, B-, C- en D-
niveau. Hierbij geeft het A-niveau het hoogste niveau aan.
Dansgroepen kunnen deelnemen in de leeftijdscategorieën t/m 13 jaar, t/m 
16 jaar, t/m 19 jaar en 20 jaar een ouder. Op D-niveau kan tevens worden 
deelgenomen in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar.

Showdance wedstrijden
Showdance is een dansvorm ter vermaak van het publiek waarbij veel 
expressie, gebaren en het entertainment gehalte van de dans de show 
maken. Net als bij Dance2 kun je hier uitpakken qua thema, muziek en 
showkleding, echter wordt er bij Showdance juist wel gestreden voor punten 
die door juryleden worden gegeven aan de hand van een 
wedstrijdreglement.
Showdance biedt wedstrijden op de niveau's Beginner, Intermediate en 
Advanced en in de leeftijdscategorieën t/m 13 jaar, t/m 19 jaar en 20 jaar en 
ouder. 

DG THE FINALS

Tijdens DG The Finals komen Dance2, wedstrijden Jazzdans en wedstrijden 
Showdance in één weekend samen voor een groots en feestelijk DansEvent in Ahoy 
Rotterdam! 
De algehele eventplanning hiervan is nog niet rond, maar normaliter werd de finale 
van de Jazzdans wedstrijden en Dance2Show georganiseerd op zaterdag en de 
finale van de Showdance wedstrijden op zondag. 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Voor zowel de wedstrijden Jazzdans als wedstrijden Showdance geldt dat de 
doorstroming naar de landelijke finale wordt bepaald door het puntenaantal dat in 
de voorrondes is behaald. Tijdens deze finales strijden de dansgroepen om de titel 
Bondskampioen of Nederlands Kampioen.

De doorstroming naar de finale in Ahoy m.b.t. de wedstrijden Jazzdans geldt alleen 
voor groepen op A,- B- en C-niveau. Voor groepen op D-niveau wordt er eerder in 
het seizoen een aparte finale georganiseerd. 

DANCE2SHOW
Om uitgenodigd te worden voor de Dance2Show bekijken een aantal deskundigen 
uit het werkveld alle dansen aan de hand van een aantal aandachtspunten, 
waaronder; algemene indruk, kleding en/of attributen, artistieke waarde, uitvoering 
en expressie. Mocht een dans aan de meeste van deze criteria voldoen, dan kan 
men uitgenodigd worden voor de Dance2Show. Deze dansen krijgen hier nogmaals 
een professioneel podium voor een groot publiek. 
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