DANSEKONKURRANSE PÅ KONGSVINGER!
Lørdag 30. mars skal vi i Victory Dance arrangere dansekonkurranse i Kongsvingerhallen. Lokal
konkurranse er ikke hverdagskost så vi vil gjerne benytte anledningen til å få med så mange av våre
dansere som bare mulig. Dette skal bare være moro!!
Man blir inndelt etter nivå og alder slik at man konkurrerer kun mot de som har danset omtrent like
lenge som seg selv og som er på samme aldersnivå. Det er heller ingen krav til drakter. Alle som
konkurrer for første gang skal stille i helt vanlig treningstøy uten glitter på. For jentene så kan håret
settes opp i en helt vanlig stram, høy hestehale. Sminke er ikke tillatt. Siden vi kjører "all white" tema
på konkurransen denne gangen så betyr det at tøyet man konkurrer i må være helt hvitt.
Publikummer, dommere og trenere oppfordres også til å ha på seg hvitt denne dagen ☺
På trening har de lært en koreografi som de kan bruke i konkurransesammenheng slik at alt er
tilrettelagt for å delta på vår første lokale konkurranse om man ønsker. Når det gjelder barn født
2009 og senere følger vi NIF sine barneidrettsbestemmelser. Dvs at ingen av disse danserne rangeres
og alle får danse like mange ganger (3 per gren). Og viktigst av alt: ALLE blir premiert! Det blir som en
oppvisning.
På konkurransen:
Ha med deg: drikkeflaske, hvitt tøy å danse i, overtrekkstøy, sikkerhetsnåler (til å feste startnummer)
Når du kommer i hallen, det første dere gjør er å hente startnummer. Deretter kan dere finne resten
av danserne og foreldrene fra Victory rundt dansegulvet, da vi gjerne sitter samlet alle fra samme
klubb for å heie på hverandre og for at instruktørene lettere skal ha oversikt.
Påmelding:
For dere som ikke har deltatt på konkurranse før så er det klassen førstegangstarter (freestyle singel)
eller om dere skal delta slowdance så er det klassen som heter "åpen klasse" dere skal melde dere på
i. For de som har deltatt på konkurranse i freestyle før så heter klassen dere skal melde dere på i,
rekrutt. På selve konkurransen skal førstegansstartende danse i klassen rekrutt. Det er skilt i
påmeldingen da vi ønsker at alle førstegangsstartende skal få stille gratis.
Alle som skal delta fra Victory Dance tilbys en samling helgen før for en liten workshop lørdag 23.
mars kl. 11.00 på Kongsvinger studio. Det blir gjennomkjøring for danserne og informasjon til
foreldrene. Dette er gratis. Alle trenerne er tilstede.
Vi håper og tror dette kan være en fin opplevelse for både danser, foreldre og andre publikummere.
Påmelding skjer online. Dette finner du på vår hjemmeside: www.victorydance.no. Frist: mandag 25.
mars kl. 17:00
Har du flere spørsmål ang dette må du ikke være redd for å ta kontakt med instruktøren din eller
daglig og sportslig leder Ida Craig på 950 49 729 / ida@victorydance.no
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