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Video challenge en competition 

De KNGU heeft samen met de verenigingen een mooi digitaal alternatief bedacht voor de wedstrijden en 

Dance2demo's. Verenigingen kunnen een Dance2show, Dance2clip of wedstrijdvideo insturen. Deze 

video’s worden beoordeeld door een jury volgens de officiële richtlijnen met wat kleine aanpassingen. 

Voor de Dance2show worden er per leeftijdscategorie prijzen uitgedeeld. Daarbij wordt er gelet op 

theaterelement, kleding, danschoreografie, uitvoering en creativiteit. Voor de Dance2clip zijn er vier 

prijzen te winnen: de beste videomontage, het beste thema, de beste dans en de beste uitvoering. Voor de 

wedstrijden geldt dat er een ranking gemaakt wordt.  Veel groepen van Dance Barendrecht zullen 

meedoen aan een  digitale show of wedstrijd. Natuurlijk worden de video's ook aan het publiek getoond. De 

uitzendingen van de challenges zijn op 19 juni, 20 juni, 26 juni en 27 juni. Indien nodig zijn er nog twee extra 

rondes op 3 juli en 4 juli. Wij kijken ernaar uit hoe onze geweldige opnames zullen worden ontvangen. Meer 

informatie volgt. 

Pubquiz  
Dance Barendrecht organiseert op 29 mei om 19.00 uur een toffe digitale pubquiz voor jou en je gezin, 

vrienden of huisgenoten. Ben jij goed in quizen of vind je het gewoon gezellig? Schrijf je dan voor 27 

mei in via de link, dan krijg jij de info over deelname per mail toegestuurd. De vragen in de quiz gaan 

over zeer diverse thema's dus hoe diverser jouw team, hoe groter de kans is dat jouw team wint! 

Verrassingsactiviteit 

We hebben nog iets leuks in petto op 19 juni. Dat blijft nog even een verrassing. 

In deze speciale editie van de nieuwsbrief geven we een overzicht van de toffe evenementen die dit 

dansseizoen op de planning staan. Zet de data vast in de agenda! Jij komt toch ook? 

Digitale zomerdansshow 
Omdat een gewone zomerdansshow dit jaar nog niet kan, maken we er gewoon een digitaal feestje 

van. Op zondag 11 juli presenteren we onze online zomerdansshow 2021 om 16.00 uur op ons youtube 

kanaal. Alle dansers doen mee aan deze show. Het wordt een diverse show met Dance2clips, 

wedstrijddansen en sfeerimpressies van de buitenlessen.  

. 

Dansend door de zomervakantie 

Voor in de vakantie werken we vanuit Dance Barendrecht aan een speciaal "dans doe boek" om ook in de 

zomer lekker door te kunnen dansen! 

https://www.facebook.com/DanceBarendrecht
https://www.instagram.com/DanceBarendrecht
https://www.youtube.com/JazzDancingNL
https://forms.gle/XLFxE57WARhSWMof6

