Beste dansers, ouders en niet leden,
Op 30 september en 1 oktober houden wij weer audities bij DCBD.
Hieronder vindt u daarover alle belangrijke informatie.
Let op! Op beide dagen mogen zowel leden als niet leden deelnemen.
30 september
Op zaterdag 30 september mag iedereen met zijn eigen gemaakte dans, publiek en jury om
ver blazen. In elke categorie wordt er vervolgens een top 3 gekozen en zijn er leuke prijzen
te winnen. Je kunt je inschrijven in de onderstaande categorieën:
Solo;
t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
v.a. 13 jaar

Groep; (2-6 pers)
t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
v.a. 13 jaar

Breakdance; (Battles)
t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
v.a. 13 jaar

Aan deze dag mogen ook niet leden meedoen. Dus vind je het bijvoorbeeld leuk om met je
vriend(en) of vriendin(en) van school of je nichtje(s) of neefje(s) mee te doen mag dat ook.
Tijdens deze dag is uiteraard iedereen (familie, vrienden e.d.) welkom om te komen kijken.
Als extraatje kun je deze dag gevraagd worden om op zondag 1 oktober mee te komen doen
aan de audities voor de wedstrijdgroepen van DCBD.
1 oktober
Op zondag 1 oktober zijn vervolgens de audities voor de wedstrijdgroepen.
Tijdens deze dag krijg je een dans aangeleerd door een van de docenten van DCBD.
Deze audities zijn niet toegankelijk voor publiek.
Het is overigens geen vereiste om zaterdag 30 september mee te doen. Je kunt er ook voor
kiezen om je gewoon direct in te schrijven voor de wedstrijd audities op 1 oktober.

Dansers die al in een wedstrijdgroep zitten
Voor dansers die al in een wedstrijdgroep zitten geld dat ze verplicht 1 van de dagen moeten
deelnemen. Wil je kans maken om door te stromen naar een hogere groep of kans maken
om nog in een andere groep te komen… dan adviseren we je om beide dagen mee te doen,
zodat de jury niet om je heen kan ;-)
Inschrijven kan door het onderstaande strookje in te leveren bij de bar van DCBD of door
deze gegevens te mailen naar dancecentrebenitodeane@gmail.com uiterlijk 27 september.
Vanaf 25 september zal er een schema voor beide dagen op de site komen, dit zal ook per
mail worden gestuurd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Geboortedatum:
Ik doe mee aan de auditie dag op 30 september / 1 oktober / beide (streep door indien n.v.t.)
Indien 30 september, geef aan in welke categorie(en) je wil meedoen.
Categorie:
Indien groep graag alle namen en geboortedatums invullen.

