Zondag 10 juni 2018 - Philharmonie Haarlem.
Categorie I & II, theater open 10:00, aanvang 11:00.
Uitslag categorie I & II aansluitend, te verwachten rond 13:00
Categorie III & IV, theater open 14:00, aanvang 15:00
Uitslag categorie III & IV aansluitend, te verwachten rond 17:00
Toegangskaarten geven toegang voor de gehele dag. Dansers hebben gratis toegang in het gedeelte voor of na hun eigen deel. De groepen mogen naar binnen
wanneer ze compleet zijn. Zorg dat je thuis reeds omgekleed bent! Neem geen
waardevolle spullen mee, de organisatie van het Dance Event noch het theater zijn
aansprakelijk voor zoekraken van eigendommen of blessures. Contact met de organisatie van het Dance Event is alleen mogelijk d.m.v. email.

1) Je groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers en maximaal 25.
2) Je dansgroep hoeft niet aangesloten te zijn bij een school of vereniging.
3) Professionele dansers (dat wil zeggen; mensen die minimaal 2 jaar aan de dansvakopleidingen hebben gestudeerd en/of werkzaam zijn/zijn geweest als danser/
danseres/dansdocent) mogen niet meedoen. Deze wedstrijd is strikt voor amateurs.
4) De muziek mag maximaal 3 minuten duren. De muziek moet uiterlijk 15 mei 2018
zijn aangeleverd via de mail. De muziek kan niet uitgedraaid worden of tijdens de
dans worden gestopt. Muziek aanleveren via k9iron@gmail.com
5) Het is niet mogelijk aan te geven welke licht of podium wensen je hebt. Dit laten
wij over aan technisch personeel. Vuur is overal in het theater verboden.
6) Deelname kost € 11,- per deelnemer, inclusief 1 vrijkaartje voor publiek. Echter,
wanneer je je inschrijft en betaald voor 15 januari krijg je een korting en betaal je
€ 10,- per deelnemer. Inschrijfgelden moet je betalen binnen 14 dagen nadat je je
inschrijfbevestiging hebt ontvangen, anders vervalt de inschrijving. Let op: vol is vol!
7) Inschrijven gaat via inschrijfformulier, zie Sign-Up op de website.
8) Je ontvangt ruim van te voren een schema met daarin de tijden dat je de kleed-

kamer in kan. Houd je aan de tijden en zorg dat je je thuis al voorbereid voor het
toneel.
9) De organisatie van het Dance Event noch het theater is aansprakelijk voor het
zoekraken van spullen. Zorg dat je al je kostbaarheden thuis laat.
10) Er is ten alle tijden een begeleider bij de groep als aanspreekpunt en verantwoordelijke. Tijdens de voorstelling kan er wegens onrust voor het publiek niet in en
uit de theaterzaal gelopen worden.
11) Je kan voortijdig kaarten reserveren via de mail. Deze kaarten dienen in eenmaal opgehaald en betaald te worden. De kaarten kosten € 11,00 per stuk (voorverkoop). Aantallen gereserveerde kaarten kunnen tot een week van te voren gewijzigd
worden. Daarna ben je verplicht deze kaarten te betalen. Losse kaartverkoop aan
de zaal kost €12,50 per kaart.
12) Leeftijdscategorieën:
I
kids tot en met 12 jaar
II
van 11 tot 13 jaar
III
van 14 tot 17 jaar
IV
18 plus.
In een groep tot en met 10 personen mag 1 persoon buiten de leeftijdscategorie
vallen. In een groep van 11 tot 13 mensen mogen er 2 personen buiten de leeftijdscategorie vallen. In beide gevallen betreft het een leeftijdsgroep jonger of ouder.
Let op: Alle Freestyle dansstijlen zijn toegestaan. Het podium is bedoeld voor klassiek ballet, moderne dans, jazzdance, show en musicaldance, tap en caractere,
breakdance en alle eigentijdse variaties daarvan. De jury zoekt naar originaliteit,
spontaniteit en goede afwerking.
€ 300,- winnen!
De Firenze Dance Award is voor de choreografie. Heb je een duidelijk talentvolle
choreograaf met gevoel voor muziek, podium gebruik en origineel bewegingspatroon in de gehanteerde discipline, dan is deze prijs voor jullie! Firenze regelt een
aparte jury die bestaat uit professionele dansers.

