REGLEMENT WEDSTRIJDTEAMS
Dansers die willen deelnemen aan de audities en deel willen uitmaken van onze wedstrijdteams
nemen eerst deze info even door. Zo zijn jullie op de hoogte van wat de audities inhouden en wat de
regels zijn om deel te nemen aan wedstrijden. Indien jullie inschrijven voor de audities, zijn jullie
dus AUTOMATISCH akkoord met al deze regels.

AUDITIES:
Wij hebben in de afdeling Herselt wedstrijdteams in volgende stijlen:
- Disco (freestyle)
- Street (hiphop)
- Modern (modern jazz)
In de afdeling Lier hebben wij wedstrijdteams in volgende stijlen:
- Street (hiphop)
- Modern (modern jazz)
Voor deze wedstrijdteams kan u dus auditie komen doen.

HOE VERLOOPT EEN AUDITIE:
Als u graag auditie komt doen dan schrijft u zich online in via onze website www.bouger.eu.
U bent 15 min. voor aanvang van de auditie aanwezig. Alle dansers dragen zwarte kledij.
Alle dansers krijgen eerst een opwarming, daarna krijgen zij een choreografie aangeleerd terwijl de
jury toekijkt. Deze choreografie gaan de dansers dansen in kleine groepjes. Daarna wordt er
gekeken naar techniek, lenigheid, uitstraling,…
Voor een auditie hoeven de dansers zelf niets voor te bereiden.
Na de audities neemt de jury even de tijd (tot 1 week) om hun teams te vormen. De uitslag van de
audities krijgen de dansers via mail.
De jury stelt een team samen (small team of formatie is afhankelijk van het aantal geselecteerde
dansers) en kiest indien mogelijk 1 of meerdere belofte dansers.
Belofte dansers zijn dansers die volledig meetrainen met het team en van zodra zij 100% kunnen
meedraaien binnen het team, de vervangingen zullen doen als een danser niet kan/mag deelnemen.
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DATUM EN UREN VAN DE AUDITIE:
HERSELT 1/6/2022
13u30-14u15 children modern (dansers °2011 of later)
14u15-15u junioren modern (dansers °2010, °2009, °2008, °2007)
15u-15u45 children disco (dansers °2011 of later)
15u45-16u30 junioren disco (dansers °2010, °2009, °2008, °2007)
16u30-17u15 children street (dansers °2011 of later)
17u15-18u junioren street (dansers °2010, °2009, °2008, °2007)

18u15-19u adults modern (dansers °2006 of vroeger)
19u-19u45 adults disco (dansers °2006 of vroeger)
19u45-20u30 adults street (dansers °2006 of vroeger)

Deze audities gaan door in ‘De Loods’, Provinciebaan 53 in Herselt.

Lier 2/6/2022
17u-17u45 children modern (dansers °2011 of later)
17u45-18u30 junioren modern (dansers °2010, °2009, °2008, °2007)
18u30-19u15 junioren street (dansers °2010, °2009, °2008, °2007)
19u15-20u adults modern (dansers °2006 of vroeger)
20u-20u45 adult street (dansers °2006 of vroeger)
Deze auditities gaan door in de turnzaal van Sint-Ursula, Kanunnik Davidlaan 15 in Lier.
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REGLEMENT VOOR DE WEDSTRIJDDANSERS:
Dit reglement is een aanvulling op ons gewone reglement dat voor iedere danser van onze
dansstudio van toepassing is. Dit reglement kan u vinden op onze website www.bouger.eu.
Elk team traint 1u in de week op een vast moment. Voor een belangrijke wedstrijd kan er soms eens
extra geoefend worden. De trainingen starten in augustus. Indien u dan op vakantie bent, leert u het
geleerde stuk choreo via een filmpje aan tegen de volgende training.
Elke danser van een modern of disco team is verplicht om ook wekelijks de les techniek te volgen in
onze dansstudio. Elke danser van een streetteam is verplicht om wekelijks de les hiphop B te volgen
in onze dansstudio. Van deze lessen mag men 3 lessen zonder reden missen, voor de rest gelden hier
dezelfde regels als bij de teamtrainingen.
Elke danser is tijdig aanwezig op elke training. Indien men gekwetst is, brengt de danser een
ziektebriefje mee en komt kijken naar de les. Indien men ziek is, zorgt de danser ook voor een
ziektebriefje en blijft thuis. Men verwittigt een afwezigheid steeds voor het begin van een training
aan de lesgever.
Als u een vakantie boekt en u kan daardoor niet aanwezig zijn op een training of op een wedstrijd,
dan verwittigt u onmiddellijk na de boeking de lesgever. Deze danser kan dan vervangen worden
door een belofte (als deze daar klaar voor is).
Indien u niet kan meedoen met een wedstrijd verwittigt u niet alleen de lesgever maar stuurt u ook
een mailtje naar info@bouger.eu.
Als u auditie komt doen en u krijgt een positieve uitslag dan bent u verplicht om ook werkelijk deel
te nemen aan het team. Diegenen die dit dansjaar slagen voor de audities gaan een verbintenis aan
met de club tot einde juni 2023. Als je na gekozen te zijn voor een team, dus indien je slaagt voor de
auditie toch beslist om niet deel te nemen aan het team zal er door de club een boete worden
opgelegd die minimaal het inschrijvingsgeld per team en het inschrijvingsgeld per verplichte
dansstijl zal bedragen.
Deze boete kan eventueel hoger oplopen indien er reeds andere zaken werden ondernomen door
ons als club, zoals bijvoorbeeld aankoop van kledij.
Vb.: uw danser is geselecteerd voor het wedstrijdteam modern, eerste trainingen werden al dan niet
gevolgd, opmetingen voor de kledij werden reeds gedaan, toch wordt er dan beslist om te stoppen met
het team om over te stappen naar een andere dansschool of om een andere reden.
Boete bedraagt dan €110 voor inschrijvingsgeld wedstrijdteam vermeerderd met €110 voor de
verplichte dansstijl, eventueel vermeerderd met de reeds gemaakte kosten van opmeting kledij /
aanmaak kledij.
Wij organiseren min. 1x per jaar een actie, dit om de kledij van de teams te bekostigen. Elke danser
moet zich 100% inzetten voor onze actie. Deze actie dekt nooit de hele aankoop van de kledij, wij als
dansstudio leggen de rest bij. Daarom blijft de kledij na het wedstrijdseizoen eigendom van de
dansstudio.
Voor de stijl modern en disco zijn undeez niet inbegrepen in de wedstrijdkledij, voor de stijl street
zijn schoenen niet inbegrepen in de wedstrijdkledij. Deze zijn persoonlijk aan te kopen.
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Wij werken met belofte dansers, als een danser niet aanwezig is op een training of afwezig is op een
wedstrijd zonder een geldige reden, dan wordt hij/zij vervangen door een belofte danser (als deze
100% kan meedraaien) voor minstens de volgende 2 wedstrijden.
Bij ongeldige afwezigheden tijdens de teamtrainingen / verplichte lessen, kan een danser uit het
team gezet worden.
Indien je je als danser niet voldoende inzet zowel op training als in de gewone lessen, zal je in
eerste instantie een verwittiging krijgen (hiervan worden je ouders ook op de hoogte gebracht). Zien
wij geen verbetering dan hebben wij het recht om de danser te schorsen voor 1 of meerdere
wedstrijden of zelfs uit het team te zetten. Wij hopen dat we dit niet moeten doen maar we kunnen
jullie verzekeren dat we dit in het verleden al gedaan hebben.
Wij nemen deel aan de wedstrijden van Danssport Vlaanderen, Dance Waves,…
Van zodra de wedstrijdkalenders bekend zijn worden deze aan de dansers bezorgd.
De deelname aan een wedstrijd wordt door de danser zelf betaald. Zij krijgen op het einde van het
seizoen een uitrekening hiervan.

Deze regels zijn er alleen maar om het beste resultaat te kunnen verkrijgen en zeker niet om
jullie bang te maken.
We gaan tenslotte meedoen aan wedstrijden en wij zouden heel graag nog veel met jullie
willen bereiken.
geval.
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TRAININGSMOMENTEN:
Hieronder de vaste teamtrainingen per afdeling. Per uur traint er 1 team of soms 2 smallteams. Deze
kunnen nog wijzigen omdat wij op dit moment nog met een voorlopige lessenrooster zitten.
De trainingen in augustus kunnen op een ander moment doorgaan. De verplichte lessen techniek of
de B of C lessen, starten vanaf september. Deze uren staan op de gewone lessenrooster. De nieuwe
lessenrooster is beschikbaar vanaf 25/5/2022.

HERSELT
Disco

Dinsdag van 20-21u
Donderdag van 18-19u
Zaterdag van 14-15u

Modern

Woensdag van 16-17u
Woensdag van 17-18u
Woensdag van 20-21u
Zaterdag van 12-13u

Street

Vrijdag van 19-20u
Zaterdag van 10-11u
Zaterdag van 11-12u

Lier
Modern

Donderdag van 17-18u
Donderdag van 20-21u

Street

Woensdag van 20-21u
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INSCHRIJVINGSGELD:
Van zodra onze inschrijvingen starten kunnen de geselecteerde dansers + de beloften zich
inschrijven voor deze lessen. Deze inschrijving moet in orde zijn voor de eerste training.

Modern + disco

Volledig wedstrijdjaar

Teamtraining van 1u

€110

Techniek training van 1u

€110

Les modern B of C (info bij de lesgeefster)

€80

Street

Volledig wedstrijdjaar

Teamtraining van 1u

€110

Hiphop B van 1u

€110
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SOLO’S EN DUO’S:
Dansers kunnen niet enkel deelnemen aan wedstrijden met een team maar zij kunnen ook
deelnemen met een solo en/of duo. Iedereen die wil deelnemen met een solo of duo mag dit doen,
hiervoor moet u geen auditie doen. Solo’s en duo’s worden altijd onder de naam van Dansstudio
Bouger gedanst.
-

Choreo’s van solo’s en/of duo’s worden enkel gemaakt door lesgevers van Dansstudio Bouger
of door de dansers zelf. Er wordt niets veranderd aan de choreo zonder overleg met de
choreograaf, noch worden dansers getraind door iemand anders buiten onze vaste trainers.

-

Dansers die hiervoor interesse hebben nemen contact met ons op, zodat wij hen hiervan de
regels, info en kostprijs kunnen meedelen. De kostprijs voor deze lessen is verschillend per
lesgever.

-

Solo’s en duo’s mogen ook in andere criques meedoen vb. Dance Waves, Fifth Avenue… De
inschrijvingsgelden voor deze wedstrijden zijn wel hoger dan die bij Danssport Vlaanderen
en ook te betalen door de dansers zelf.

-

Voor children -12j die willen deelnemen aan een wedstrijd met een solo is er een clipdance.
Deze wordt op bepaalde dagen gratis aangeleerd door onze lesgevers.

-

Bij voldoende interesse kunnen dansers hun solo/duo oefenen tijdens de les solo/duo die dan
wekelijks wordt georganiseerd. Voor deze les betaalt de danser het normale lesgeld van €110.

Wij wensen jullie heel veel succes tijdens de auditie.
Het Bougerteam
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