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Showdance 

 

Bij showdance is het de bedoeling dat er vanuit een thema gewerkt wordt. Dit thema 

wordt dan verder uitgewerkt met behulp van muziek, kleding, make-up etc.  

 

Dansbewegingen bij showdance kunnen verschillende stijlen bevatten bijv. Jazz, Show-

musical, Afro, Bollywood, Tapdance, Latin Burlesque, etc. We gaan bij de showdance 

anders jureren dan bij de modern-jazzdance.  

 

Bij de showdance wordt er minder zwaar gejureerd op de technische danselementen-skills. 

Wel is het belangrijk dat je het showelement goed terug laat komen 

 

Kijk naar het formulier “jurering Showdance” om de exacte beoordeling binnen deze stijl 

terug te vinden. 

 

Modern-Jazzdance 

 

De Modern dance grijpt terug op primitieve principes. De Modern-Jazzdance grijpt terug 

op een vocabulair van ballet, traditionele moderne stijlen, dynamische krachtige 

bewegingen, jazzpassen en skills. Deze bewegingen worden gebruikt om de tekst of ritme 

van de muziek te complimenteren. De verhaallijn wordt abstracter naar voren gebracht 

dan bij Showdance.  

 

Naast de choreografie spelen de danstechnische elementen & skills zoals hierboven 

beschreven een belangrijke rol. Deze worden dubbel gewaardeerd in de totaalscore.  

 

De kleding bij deze stijl moet de dans, bewegingen en muziekstijl reflecteren. Hier wordt 

gewerkt vanuit een concept. Het concept ontstaat vanuit een gevoel en/of emotie. De 

verhaallijn wordt abstracter naar voren gebracht dan bij de showdance. Het lichaam dient 

als expressie- en communicatiemiddel. Bekende stijlen binnen moderne dans zijn: 

Graham, Limon en Cunningham. De moderne dans is over het algemeen meer grounded. 

Bewegingen lopen hierbij vloeiender door, contractions en releases zijn hierbij 

veelvoorkomende bewegingen.  

 

De jazzdance technieken zijn vaak meer energiek en krachtig waarbij passen vanuit de 

deze danstechniek worden toegepast. Denk hierbij aan; lay-outs, pirouettes, isolaties en 

sprongen.  

 

Binnen de NNKS willen we wat meer aansluiting krijgen op bijvoorbeeld wedstrijden in 

Duitsland en Amerika. Dat betekent dat technische danstechnische elementen & skills een 

belangrijke score in deze categorie gaat worden. Het wordt ook dubbel gewaardeerd en er 

zullen een aantal verplichte technische danstechnieken-skills aan toegevoegd worden. Dit 

om te stimuleren dat we het niveau van de dansers omhoog willen brengen.  

 

Kijk naar het formulier “jurering Modern-Jazzdance” om de exacte beoordeling binnen 

deze stijl terug te vinden. 


