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Online Dance Challenges
2020-2021

ONLINE AANBOD 2020-2021 – DANS & DEMO
1

THE GREATEST ONLINE DANCE SHOW

Iedere dans- en democlub aangesloten bij onze federatie krijgt de mogelijkheid om met één of
meerdere teams deel te nemen aan onze ‘The greatest online Dance Show’.
De show zal een compilatie zijn van alle ingezonden danschoreografieën. Hierbij ligt de nadruk op
‘plezierbeleving’ én ‘positieve feedback’. We stappen dus volledig af van het ‘wedstrijdgebeuren’.
Dit zal er enerzijds voor zorgen dat we de druk wegnemen bij onze clubs én zal anderzijds meer
ruimte bieden voor creativiteit én een ontspannen manier van dansen.
Eén week na het inzenden van de beeldfragmenten zal er een streamlink online verschijnen waarmee
alle deelnemers samen met hun bubbel, vanuit hun kot de show van a tot z kunnen bekijken. Hierbij
zal ieder team na afloop ook enkele positieve feedbackpuntjes kunnen bekomen van ons jurypanel.
1.1

PRAKTISCH

Voor het samenstellen van je danschoreografie ben je NIET gebonden aan een technisch reglement.
Laat jullie creativiteit dus maar de vrije loop! Echter geven we jullie wel graag enkele praktische
richtlijnen mee:
•
•

•
•

Aantal dansers: Tussen de minimum 6 en maximum 10 dansers per groep
Groepssamenstelling: Tracht rekening te houden met de huidige indeling:
o KIDS (Geboortejaar 2014-2009)
o YOUTH (Geboortejaar 2008-2005)
o ADULTS (Geboortejaar 2004 en vroeger) → Voor 18 jaar en ouder is deelnemen
voorlopig helaas niet mogelijk. Wij sturen bij/passen dit aan van zodra er ook voor
deze leeftijdscategorie versoepelingen komen vanuit de Overheid.
Duur choreo: Maximum 3 min. à 3min. 30 sec.
Groepen kondigen zichzelf aan met een origineel tekstje (mee opgenomen in het filmpje).
Hierin mag je volgende zaken meegeven: De choreograaf, het aantal dansers, het
thema/verhaal, … Dit hoeft maar enkele seconden in beslag te nemen, maar wees wel
creatief.

De deadline voor het indienen van de danschoreografieën ligt op vrijdag 26 maart 2021 - 23.59 uur.
De show zelf zal één week later, namelijk op zaterdag 03 april 2021 worden uitgezonden. Het exacte
uur zal op een later tijdstip worden meegedeeld. Zo ook alle gedetailleerde informatie over het
filmen (positie camera, belichting, …) en uploaden van de beeldfragmenten.
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CREATE THE GYMFED DANCE CHALLENGE 2021

Alle dansers én demogymnasten aangesloten bij één van onze Gymfed-clubs krijgen de kans om
individueel of in groep (maximum 10 deelnemers) een originele choreografie in elkaar te boxen én
dit op een muzieknummer naar keuze.
Een jurypanel zal na de indiendeadline alle beeldfragmenten aandachtig bekijken en beoordelen én
tot slot een winnaar uitroepen!
De persoon of groep met de meest originele én dansbare choreografie zal in de kijker gezet worden!
Deze choreografie zal vervolgens verspreid/gedeeld worden met al onze Gymfed-clubs. Dit met als
boodschap … Leer deze leuke choreo aan, aan al jullie eigen groepen én deel het resultaat ervan op
de social media kanalen van de club.
Een originele activiteit om met al je eigen leden aan clubbinding te doen! Zo ook als federatie om
club- en disciplineoverschrijdend een activiteit in te richten én alle resultaten te delen op onze eigen
social media.
2.1

PRAKTISCH

Enkele praktische richtlijnen alvorens aan de slag te gaan:
•
•
•

Aantal choreografen: Minimum 1 tot maximum 10 per choreo
Duur choreo: +/- 1 minuut (langer mag indien grote blokken herhaald worden)
Niveau: Gemiddeld dansniveau (= ook haalbaar voor jongere en minder (dans-) ervaren
leden)

De eindversie van de choreo wordt opgenomen én uiterlijk op zondag 18 april 2021 – 23.59 uur. De
winnenaar van deze ‘Create the Gymfed Dance challenge 2021’ wordt bekend gemaakt op zondag
25 april 2021. Het aanleren zelf van deze leuke choreo, kan bij al onze clubs van start gaan vanaf
maandag 19 april 2021.

#WEAREGYM #WEARESAFE
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