
 

 

 

 

 

 

 

 

INFOBRIEF AUDITIE DEMOTEAMS EN ADVANCED GROEPEN 2016 

 
Op zondag 11 september gaan we op zoek naar nieuwe talenten voor onze showdance en hiphop 
demoteams en hiphop advanced groepen. Leuk dat je je hiervoor hebt opgegeven! De auditie vindt plaats in 
onze dansstudio aan de van der Merschlaan 45 in Zeist. 
 

De audities worden gehouden in de vorm van een les. Je krijgt in een grote groep twee een stuk 
choreografie aangeleerd. Het is de bedoeling dat je dit zo snel en goed mogelijk oppikt. Vervolgens ga je 
deze choreografie in een klein groepje ‘showen’ aan de docenten. Tijdens de auditie wordt er onder andere 
gelet op techniek, houding, kracht en ‘showmanship’.  Je hoeft dus niet zelf iets voor te bereiden. De uitslag 
zal dinsdag 13 september om 1200u bekend worden gemaakt. Je kunt deze onder het kopje ‘nieuws’ vinden 
op onze site; www.danzation.nl. 
 

Wat wordt er van je verwacht als je in een demoteam danst? Ten eerste ben je natuurlijk super gemotiveerd 
en ben je welke week bij de training. Een demoteamer traint twee keer per week, een keer in het demoteam 
en een keer in een andere groep (deze mag je zelf kiezen). De meeste demoteams trainen een uur en een 
kwartier (een uur door de weeks en een keer in de twee maanden twee uur in het weekend). Als je in een 
demoteam danst, krijg je 10 % korting op de totaalprijs (dit geldt niet voor de lessen modern). Vervolgens 
verwachten we je op alle optredens en wedstrijden waaraan het team meedoet. De meeste teams hebben 
ongeveer 4 landelijke wedstrijden per jaar. Van de ouders verwachten we dat ze minstens 2 maal per jaar 
kunnen rijden naar een wedstrijd. Daarnaast zijn er nog een aantal jaarlijks terugkerende optredens zoals 
de minishows (twee zondagen in februari/maart), The Battle, Koningsdag en de eindshows (twee weekenden 
in juni) waar je aan meedoet. De deelnameprijs van de wedstrijden is meestal rond de 7.50 euro per keer. 
Ook wordt er een keer per jaar een optreedoutfit aangeschaft. We proberen de kosten hiervan zo laag 
mogelijk te houden. Als je in een advanced groep danst, is het niet verplicht om twee keer in de week te 

dansen maar we raden het wel aan. 
 
Als je meedoet aan de auditie, gaan we er van uit dat je ook daadwerkelijk in een demoteam of gevorderde 
groep wilt dansen. Als je wordt uitgekozen, verwachten we je meteen in de week van 12 september voor je 
eerste les. Bespreek bovenstaande informatie goed met je ouders (indien van toepassing). Mocht je nog 
vragen hebben, dan horen we het graag. Tot zondag de 11e! 

Groetjes, 
 

Het DanZation!team 

 
 
SHOWDANCE DEMOTEAM lestijd HIPHOP DEMOTEAM lestijd 

Nieuw team 2010 2009 2008 Donderdag 1600-1700 Mini Creators (nieuw) 2008 2007 2006 Zaterdag 1300-1400 

Showkids 2007 2006 Donderdag 1600-1700    

New Generation 2005 2004 Donderdag 1700-1800 LilPeepz 2005 2004 Donderdag 1800-1900 

Dance Exception 2003 2002  Vrijdag 1700-1800 Recreation  2003 2002 Vrijdag 1800-1900 

Young Ambition 2002 2001 Dinsdag 1900-2000 The Basement Crew 2001 2000 1999 Vrijdag 1800-1900 

Sparkling Energy 2000 1999 Donderdag 1800-1900 Boogieboyz 1997 tm 2001 Vrijdag 2000-2115 

Crystal Spirit 1999 1998 Vrijdag 1700-1800 D-Swat 1999 1998 1997 Vrijdag 2000-2115 

Dance Edition 1997 en ouder Donderdag 1900-2015 The Akademikz 1997 en ouder Donderdag 2000-2115 

MODERN DEMOTEAM HIPHOP ADVANCED (niveau: tussen gewone groep en demoteam) 

Flowing Motion 2003 tm 2000 Woensdag 1745-1845 Adv1  2006 2005 2004 Dinsdag 1700-1800 

Modern Explosion 1999 en ouder Woensdag 1845-2000 Adv2  2003 2002 2001 Dinsdag 1800-1900 

Adv3  2001 2000 1999 Donderdag 1900-2000 

Adv4 1999 en ouder Dinsdag 2100-2200 

 

Alle lessen vinden plaats in Zeist. Indien geboortedata overlappen beoordelen wij wat het beste 

past. Natuurlijk kun je wel je voorkeur aangeven. 
 

v/d Merschlaan 45 

3705 TG  Zeist 
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info@danzation.nl 
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