Informatie demoteams TIOS - seizoen 2020-2021
Algemeen
TIOS heeft 2 demoteams, The Future en Endless. De demoteams zijn er voor leerlingen die meer
willen dansen, van uitdaging houden en hard willen werken. De teams nemen deel aan wedstrijden en
verzorgen optredens. In de lessen wordt dieper op de techniek ingegaan, gewerkt aan uitstraling,
energie, coördinatie en natuurlijk dansen als een team!
Audities
Om in een van de teams te kunnen dansen moet je eerst auditie doen. De audities vinden jaarlijks aan
het einde van het seizoen plaats. Iedereen vanaf 8 jaar krijgt de kans om hier aan deel te nemen om
zo te kijken of het iets voor hem/haar zou zijn. De huidige teamleden doen op dat moment ook
opnieuw auditie. Aan de hand hiervan worden de teams voor het daaropvolgende seizoen ingedeeld.
Dansen in teamverband
Van demoteam dansers/danseressen wordt volle inzet verwacht. De naam zegt het al, dansen in een
demoteam betekent dansen in teamverband. Wij verwachten dan ook dat je aanwezig bent tijdens de
lessen, wedstrijden en optredens. Uiteraard wordt er rekening gehouden met onvoorziene
omstandigheden.
Lessen
De demolessen zijn op maandag. Voor The Future van 17:00-18:30 uur en voor Endless van 18:3020:00 uur. Naast de wekelijks demoles is het verplicht om een reguliere streetdance les te volgen. In
de reguliere les ontwikkel je jezelf als danser en in de demoles wordt dit verder uitgewerkt, als team.
Dit zijn dan ook verschillende lessen waar op een andere manier gewerkt wordt. Uiteraard met
hetzelfde doel, groeien in dans!
Wedstrijden en optredens
Per seizoen zullen we aan ongeveer 5 wedstrijden deelnemen. Deze vinden plaats in de weekenden
en zijn op maximaal 1 uur rijden vanaf Sint Anthonis. Daarnaast heb je ongeveer 5 optredens, bijv.
tijdens carnaval en natuurlijk de shows. Deelname aan wedstrijden en optredens, m.u.v. optredens die
in vakanties/op Koningsdag vallen, is verplicht. De data hiervan worden bij de start van het nieuwe
seizoen, in september, bekend gemaakt.
Kosten
De kosten voor de wekelijks demoles van 1,5 uur + een reguliere streetdance les van 1 uur bedragen
€165,- en €130,-. Hierbij komen de deelnamekosten van de wedstrijden. Dit is 6 tot 10 euro per keer.
Uiteraard staat, net als bij de reguliere lessen, plezier voorop!

