
 

 

SHOW WHAT YOU GOT 
 

Wij vinden dat elke danser een podium verdient. Daarom organiseren we op 11 maart 

2023 een gezellige dansdag voor dansgroepen zonder wedstrijdervaring onder de naam: 

“Show What You Got”.  

 

Dansers krijgen bij dit open podium de kans om hun talenten te laten zien aan een 

professionele jury. Het gaat hierbij niet om de prijzen, maar juist om het plezier en het 

deelnemen.  

 

Voor wie is “Show what You Got”? 

• Groepen die het leuk vinden om samen te dansen 

• Schoolgroepen 

• Recreatiegroepen van dansscholen 

• Zelf opgezette groepen 

 

Kortom; groepen waarbij je gedurende het hele seizoen kunt instromen, geen/weinig 

danservaring hebben en misschien een volgend seizoen een wedstrijd mee wilt gaan 

draaien.  

 

Categorieën 

Bij Show What You Got geven we globaal de volgende leeftijden aan 

• Streetdance/Modern-Jazzdance/ Show t/m 9 jaar 

• Streetdance/Modern-Jazzdance/ Show 10 t/m 12 jaar 

• Streetdance/Modern-Jazzdance/ Show 13 t/m 17 jaar 

• Streetdance/Modern-Jazzdance/ Show 18 jaar en ouder 

• Streetdance/Modern-Jazzdance/ Show Adults (30 jaar en ouder) 

 

Het kan zijn dat de leeftijden in de groepen niet overeen komen met wat de NNKS aangeeft. 

Dat is geen probleem. Dan hebben we wel een beetje idee welke leeftijdsgroepen er zijn 

opgegeven en kunnen we daar een leuk programma voor maken. 

 

Stijlen 

Om het voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, combineren we de stijlen 

streetdance en show/modern jazzdance. Of je nou een stoere streetdance videoclip dans 

doet of een prachtig musical show stuk, alles is mogelijk!  

 

Jury/feedback 

Bij Show What You Got gaat het niet om de winst, maar om het meedoen. Daarom heeft 

deze wedstrijd geen ranking, maar krijg je professionele feedback in de vorm van tips en 

tops. 

 

Waar let de jury dan op? 

• Uitvoering van de dans 

• Bewegingen synchroon worden uitgevoerd 

• Energie van de groep 

• Muzikaliteit/Timing 

• Goed staan van de posities 

• Moeilijkheid 

• Uitstraling 

 

Na dat de groep op het podium is geweest, krijg je je feedback mee naar huis. 

Iedereen die mee heeft gedaan aan de Show What You Got wedstrijd is een winnaar! 

Daarom krijgen alle deelnemende dansers een echte medaille. Hoe cool is dat! 

 

 



 

 

 

Vereisten 

• Groep van minimaal 5 dansers.  

• Geen wedstrijdervaring op competitief niveau 

• Groepsmuziek minimaal 2 minuten en maximaal 3 minuten (met 10 seconden in- 

of uitloop).  

• Aanstootgevende of discriminerende teksten en bewegingen zijn niet toegestaan 

 

Kosten 

€6,- per deelnemer 

 

Wij hopen jullie allemaal te zien bij de nieuwste editie Show What You Got op 11 maart 

2023! 

 


