
 

 

IDS -NL Competitie 2020 
We verheugen ons erop je te mogen verwelkomen op onze 

Summer Jazz - Modern GRAND PRIX,  06 juni 2020 in Topsportcentrum Almere! 

 

FORMAT IDS -NL  JAZZ - MODERN SUMMER GRAND PRIX 
Number of Dancers DISCIPLINE DURATION TEMPO MUSIC 

1 SOLO freestyle 1 minute 60 -120 bpm Organisation/DJ 
1 SOLO 1:30 – 2 minutes No restrictions Own music 

2 DUO 1:30 – 2 minutes No restrictions Own music 

3-8 TEAM 2:00 – 3 minutes No restrictions Own music 

9-20 LARGE TEAM 2:30 – 4 minutes No restrictions Own music 

 

Leeftijdscategorieën: De oudste deelnemer bepaalt de leeftijdscategorie  yrs = years (jaren) 

JUVENILE JUNIOR YOUTH ADULT SENIOR 

7yrs & under 13yrs & under 18yrs & under 19yrs & over 25yrs & over 

9yrs & under 15yrs & under   35yrs & over 

11yrs & under    45yrs & over 
Het jaar waarin je geboren wordt bepaalt de categorie. Stel je wordt in 2020 18 jaar dan ben je nog Youth 

 

1 Niveau: 

Een categorie of niveau heeft minstens 6 deelnemers nodig. 

Zijn de leeftijdscategorieën kleiner dan 6 deelnemers, dan worden deze samengevoegd. 

 

Vloerafmeting: Iedereen krijgt de mogelijkheid voor floortesting.  

De vloerafmeting voor: solo freestyle is 12 X 14 meter. 

De vloerafmeting voor: solo, duo, team en large team is 12 X 18 meter. 

 



 

 

 

Registratie: Sluitingsdatum is zaterdag 16 mei  

Timetable wordt bepaald na sluitingsdatum. 

Coaches moeten het registratieformulier op de website gebruiken om hun team te 

registreren.  

 

Muziek:  

Muziek moet uiterlijk 29 mei worden opgestuurd via WeTranfer.com in mp3 met vermelding 

van naam school, team, categorie, discipline en niveau naar muziek@ids-nl.com  

De muziek zal gecontroleerd worden op lengte en taalgebruik, om jullie zoveel mogelijk 

aftrek te besparen. Dit zal éénmalig teruggekoppeld worden, de uiteindelijke 

verantwoording van de muziek blijft bij de coach.  

Het is aan te raden om ook een back-up van de muziek op cd of USB- stick  mee te brengen.  

 

Tickets vooraf: Entree € 10,00  

Dansers en toeschouwers kunnen tickets van te voren bestellen en het e-ticket uitprinten (of 

opslaan op je telefoon). Op de dag van het evenement wordt je ticket gescand en ontvang je 

een polsband. Per team is 1 coach polsband gratis beschikbaar.  

 

Tickets aan de deur: Entree is dan 15,00, kids tot 5 jaar en 65+ : gratis  

Het is ook mogelijk voor toeschouwers om een ticket te kopen op de dag van het 

evenement. Betaling alleen contant mogelijk! 

 

Ophalen van de polsbandjes: 
Om bij de entree een snelle doorstroming te krijgen:  

• 1 aangewezen persoon van uw dansschool kan  de envelop met startnummers, 
polsbandjes etc. ophalen en indien nog nodig contant betalen. Tenzij de tickets van te 
voren per bank zijn overgemaakt. 

• I.v.m. de drukte graag alles uitdelen op een rustige plek. 

• Bij  afmelding dient men helaas  toch het inschrijfgeld te betalen!  
 

Datums: 

• 16 mei  sluitingsdatum registratie deelnemers  

• 23 mei tickets € 10,00 voor dansers en toeschouwers vooraf per bank bestellen 

• Voor 29 mei muziek opsturen naar muziek@ids-nl.com 

• 01 juni timetable voor deelnemers en toeschouwers 

• 06 juni tickets voor toeschouwers € 15,00  aan de deur  

 

Fotograaf: Erwin Bon.  

Live stream op YouTube- kanaal van IDS- Netherlands.  

  



 

 

Handige Links: 

Ticket & registratie: http://ids-nl.com 

Rules & Regulations: http://ids-nl.com/IDS_Urban_Dance_Rules.pdf  

Facebook: https://www.facebook.com/internationaldancesportNL 

Event: https://www.facebook.com/events/2579930095574373 

Instagram: https://www.instagram.com/IDS_NL 

IDS-Netherlands: http://ids-nl.com 

Venue: https://sportbedrijf.almere.nl/topsportcentrum-almere 

 

BELANGRIJK Eten en drinken  : eten en drinken is niet toegestaan in de sportzaal. Je kunt 

deze nuttigen in de kleedkamer of in de kantine. 

 

Locatie: Topsportcentrum Almere! Pierre de Coubertinplein 4, 1362 LB Almere  

Parkeren op het terrein van topsportcentrum Almere  

 
Neem voor overige vragen en / of opmerkingen contact op met info@ids-nl.com of via 

WhatsApp 06-641460880 

 

 

 

 

 

                         

https://sportbedrijf.almere.nl/topsportcentrum-almere/

