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MESTER
SKAB

Lørdag 29. januar 2022 fra kl. 10.00 i Grænsehallerne i Kruså

SPØRGSMÅL

Kontakt venligst AB Dance på tlf. 2299 0020
eller pr. mail på abdance@abdance.dk

HUSK
SIDSTE
TILMELDING
7. JANUAR

INSTITUT 2022

Så er det ved at være tid
til et af årets højdepunkter!
Vi har hermed fornøjelsen af at invitere jer til AB Dance Institutmesterskab

Lørdag d. 29. januar 2022 fra kl. 10.00 i Grænsehallerne
Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Vi har med længsel ventet på at kunne invitere til Institutmesterskabet. Institutmesterskabet giver eleverne
mulighed for at vise de ting, de har lært i en hyggelig og afslappet atmosfære samt opleve, hvad det vil sige
at deltage i en konkurrence med nummertildeling, puljeinddeling, karaktergivning etc.
I tilfælde af Corona restriktioner, vil vi løbende orientere herom på hjemmesiden.
BEMÆRK - ALLE elever kan være med! også dem der lige er startet i år!
Vi glæder os til en hyggelig dag, sammen med Jer.
Ann-Berit, Henrik, Christoffer og Co.

Alle børneshowhold, juniorshowhold
Ca. kl. 10.00 – 13.00. Se endelig tidsplan d. 15. januar på: www.abdance.dk
Eleverne deltager i en Hip Hop/Show turnering. Eleverne bedømmes af vores dommer,
som giver en karakter mellem 1 og 3, hvor 1 er den bedste karakter. Der er medaljer til alle.

Ungdomsshowhold

Ca. kl. 10.00 – 13.00. Se endelig tidsplan d. 15. januar på: www.abdance.dk
Eleverne deltager i en Hip Hop turnering. Eleverne vil blive inddelt i forskellige alderskategorier.
Eleverne bedømmes af vores dommer, som giver en karakter mellem 1 og 3, hvor 1 er den bedste karakter.
Derudover kan eleven tilmelde sig en turnering under sportsafdelingen, hvor der vil blive afholdt et direkte institutmesterskab i Hiphop solo. Her kæmper man mod de andre deltagere fra ungdomsholdene. Turneringen
vil blive afholdt under sportsdansafdelingen.
(Man skal være opmærksom på at hvis man tilmelder sig denne ekstra kategori,
vil man IKKE være færdig før sportsdanserne er færdige.)

Sport Disco & Hip Hop
Ca. kl. 12.00 – 18.00. Se endelig tidsplan d. 15. januar på: www.abdance.dk
Der vil blive inddelt i følgende rækker:
Begynder | Rekruttering | Talent | Konkurrence | Superkonkurrrence/Star | Super star

Sport Hip Hop Battle
Ca. kl. 12.00 – 18.00. Se endelig tidsplan d. 15. januar på: www.abdance.dk
Der vil blive danset en indledende runde, hvor man kommer igennem alle stilarter.
Dem der er gået videre fra indledende runde, skal derefter ud i en battle.

Moderne/Show/Jazz
Ca. kl. 12.00 – 18.00. Se endelig tidsplan d. 15. januar på: www.abdance.dk
Eleverne bliver bedømt i et potpourri af de koreografier, som de har lært igennem sæsonen.
Turneringen er en del af sportsafdelingen.

Tilmelding

Tilmelding på www.abdance.dk – klik på Institutmesterskab 2022 – klik på tilmelding - udfyld skema,
efterfølgende vil du modtage en bekræftelsesmail. Seneste tilmelding er d. 3. januar.
Billetter købes i danseskolen fra d. 6. januar. (Der kan kun betales med kontanter.)

Priser (Bemærk der kun kan betales med kontanter ved indgangen)
Børn til og med 4 år er GRATIS (med mindre de skal danse)
DKK 100
Pris pr. tilskuer/deltager ved køb forud for arrangementet
DKK 110
Pris pr. tilskuer/deltager ved indgangen

Nummer udlevering
Alle deltagere vil få uddelt nummer i uge 4 på de respektive hold. Det er meget vigtigt, at eleverne husker
disse numre på turneringsdagen. Alle elever bedes endvidere huske sikkerhedsnåle til deres nummer/
numre. Skulle eleven være forhindret i at komme i uge 4 vil det ligge ved indgangen. Nummeret skal gerne
placeres foran på enten mave eller ben under turneringen.

Pokaler
Husk - Sidste års vindere af vandrepokaler bedes aflevere disse SENEST d. 16. januar.
Mad og drikke - medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallen!

