
Wedstrijdreglement : dansprijs voor jonge choreografen ! 

 

• dansprijs voor jong danstalent is een danswedstrijd georganiseerd door Jeugd & Dans 
vzw, cultuureducatieve vereniging. 

1. Voor wie  

• De wedstrijd staat open voor jongen choreografen (max. leeftijd 30 jaar) die werken met jonge 
dansers van 8 tot 25 jaar, dansend in een academie, privéschool,… 

• Deelname dansgroepen met minstens 6 en maximum 25 dansers. 

2. Deelnemen/inschrijving 

• Choreograaf en dansers dienen lid te zijn van Jeugd & Dans vzw, teneinde dat alle deelnemers 
verzekerd zijn.  Het lidgeld bedraagt 50 euro. 
 Lid maken via www.jeugdendans.be 
 

• Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december 2019 en dit d.m.v.  van het versturen van een demo naar 
steve@jeugdendans.be via wetransfer! 
 

• De demo’s zullen door een geselecteerd team bekeken worden. Na beoordeling van de demo zal men 
per e-mail en dit uiterlijk op 10 december 2019, op de hoogte gebracht worden of de choreografie 
weerhouden is. 
 

• De inlichtingenfiche invullen via www.jeugdendans.be/inlichtingsfiche-voorstelling , volledig en 
duidelijk, en moet uiterlijk op 6 januari 2020, ingevuld worden! 
 

• Per deelnemende groep wordt een inschrijvingsgeld van € 100 gevraagd te storten op 
rekeningnummer BE09 8600 1168 6357 met vermelding : naam activiteit + naam deelnemende 
dansgroep/dansschool/academie/privéschool 
 

• Toegangskaarten € 10 (leden) € 12 (niet-leden) te reserveren : www.jeugdendans.be  

 

 

JEUGD & DANS vzw  Cultuureducatieve vereniging  

Meistraat 2 – 2000 Antwerpen 

 

 

 

Dansprijs voor jonge choreografen gaat door op 
zondag 26 januari 2020 om 19u,  

Theater ’t Eilandje  
Koninklijk Ballet van Vlaanderen  Antwerpen 

 

http://www.jeugdendans.be/
mailto:steve@jeugdendans.be
http://www.jeugdendans.be/inlichtingsfiche-voorstelling
http://www.jeugdendans.be/


 

3. Choreograaf 

• De choreografie moet gebracht worden door amateurdansers, met een duur van minimum 4 en 
maximum 8 minuten. 
 

• De choreografie dient speciaal voor deze wedstrijd gechoreografeerd te zijn en moet diezelfde avond 
in première gaan ! 
 

• Choreograaf en dansers moeten op het aangegeven uur aanwezig zijn voor repetitie. Wie niet 
aanwezig is of zich niet laat verontschuldigen verliest alle recht op inspraak en zal geschorst worden. 
 

• Het plaatsen  van decorstukken moet op voorhand doorgegeven worden aan Jeugd & Dans vzw. De 
choreograaf is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van decorstukken, deze 
mogen de andere dansgroepen niet hinderen! 
Gebruik van water, pluimen, verf, confetti, e.d. is verboden !!! 
 

• Elke wijziging in verband met de creatie moet per e-mail aangevraagd worden en pas doorgevoerd 
worden na toestemming van Jeugd & Dans vzw 
 

4. Verloop 

Repetitie 

• 26 januari 2020 : Van 13u-18u repetitie en belichting. (afhankelijk van de techniekers, kan dit nog 
veranderen) 
 

• +/- 14 dagen voor aanvang van de dansvoorstelling wordt het repetitieschema doorgegeven aan de 
deelnemende groepen/scholen/academies.  Alle groepen houden zich aan het vooropgesteld uur van 
repetitie ! 

Voorstelling 

• 26 januari 2020 : Aanvang voorstelling 19u.  
 

• Alle groepen worden in de loge opgehaald door één van onze medewerkers telkens 1 nummer 
voorafgaand het eigen nummer.  Alle dansers wachten rustig achter de coulissen ! Weet dat er op dat 
ogenblik een andere groep aan het optreden is en niet gestoord wil worden ! 

 

Muziek: 

• De muziek wordt bezorgd aan Jeugd & Dans, op mp3, en dit minstens 10 dagen voor aanvang van de 
voorstelling door te sturen naar steve@jeugdendans.be via wetransfer! 
 

• Gelieve de muziek mooi te laten eindigen : geen plotse coupures en te zorgen voor een zuivere, 
verstaanbare opname. 
 

• Choreograaf neemt voor zijn/haar choreografie de muziek mee op USB-stick naar de repetities en 
voorstelling (back-up) 

 

mailto:steve@jeugdendans.be


Prijzen 

• Er wordt een 1e, 2e en 3e dansprijs uitgereikt ! 
 

Jurering 

De juryleden zullen één voor één objectief jureren op basis van de volgende criteria: 

1. Techniek: juiste uitvoering vande gebruikte dansstijl 
2. Choreografie: originaliteit, moeilijkheidsgraad van de danspasjes, verplaatsing,, formaties,.. 
3. Uitvoering : de manier waarop de choreografie wordt uitgevoerd: energie, synchroon,… 
4. Expressie: uitstraling 

 

Zaal 

• Tijdens de wedstrijd is er mogelijkheid drinken te kopen in “De Foyer” 
• In de zaal is eten en drinken niet toegestaan ! 

 

Dansvloer 

• Er zal een zwarte balletvloer beschikbaar zijn met een afmeting van 11,60m x 6,50m x 11,60m 
 

Kleedkamers 

• Er zijn kleedkamers beschikbaar voor alle deelnemers. Deze zullen gedeeld worden met meerdere 
groepen.  Bij het aanmelden zal er een duidelijk schema te vinden zijn met de vermelding welke 
kleedkamer/loge voor de deelnemende groep beschikbaar is. Voorzie voldoende begeleiding ! (1 
begeleider per 15 deelnemers, vanaf 16 deelnemers, 2 begeleiders).  

• Alles kleedkamers/loges worden op het einde van de voorstelling proper/netjes achtergelaten.  Er 
blijven geen etensresten, lege blikjes, flesjes, snoepjes,… achter op grond, tafels, stoelen,… alles hoort 
in de voorziene vuilbak !!!! 
 

Aansprakelijkheid 

• Jeugd & Dans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en diefstal van persoonlijke spullen. 
 

• Jeugd & Dans beschikt over een ongevallenverzekering (voor leden).  De deelnemers zijn verzekerd 
voor deze dansactiviteit. 

 

Foto’s en Video 

• De voorstelling zal op DVD worden opgenomen en wordt te koop aangeboden in het programmaboek 
of op www.jeugdendans.be 
 

• Het is ten strengste verboden (GDPR) eigen foto’s en/of filmbeelden te maken.  Bij het niet naleven 
heeft het personeel van het theater het recht, de persoon(en) in kwestie, de toegang tot de zaal te 
ontzeggen ! 
 

http://www.jeugdendans.be/


Ouders/voogd 

• Het is ten strengste verboden dat ouders/voogd/zus/broer,… tijdens de repetities plaats nemen in 
de zaal ! Enkel de extra begeleider (1 begeleider per 15) zal hiervoor toelating krijgen ! 
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