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BDA - Info en reglement

Algemeen reglement
Inschrijven:
Inschrijven kan via https://www.belgiandanceawards.be/nl/inschrijven. De inschrijving moet
gebeuren door een meerderjarige en is pas afgerond na betaling. De start- en einddatum van
de inschrijvingen zijn te vinden op de website onder ‘Praktische info’. De inschrijvingen kunnen
vroegtijdig worden afgesloten als een categorie volzet is. De betaling moet 10 werkdagen na
inschrijving en 10 kalenderdagen voor de start van het evenement in orde zijn, anders wordt
deze geannuleerd. Wijzigingen aan een inschrijving moeten zo snel mogelijk via mail
gecommuniceerd worden en dat ten laatste 2 weken voor de competitie. Er worden geen
terugbetalingen uitgevoerd. Wanneer je inschrijft, ga je altijd akkoord met ons volledig
reglement.

Leeftijdscategorieën:
Solo's:
Er zijn 4 leeftijdscategorieën voor solo’s:

● Kids -12 jaar;
Juniors -15 jaar;
● Teens -18 jaar;
● Adults 18+ jaar.
●

Voor de leeftijdscategorie van de solo's wordt rekening gehouden met de leeftijd die de
deelnemer heeft aan de start (1 september) van het dansjaar waarin de competitie valt.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen we als organisatie altijd kiezen om de
leeftijdscategorieën aan te passen of samen te voegen.
Duo's/trio’s:
Er zijn 4 leeftijdscategorieën voor duo’s/trio’s:

● Kids -12 jaar;
●

Juniors -15 jaar;

● Teens -18 jaar;
● Adults 18+ jaar.
Voor de leeftijdscategorie van de duo's/trio’s wordt rekening gehouden met de leeftijd van de
oudste danser aan de start (1 september) van het dansjaar waarin de competitie valt.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen we als organisatie altijd kiezen om de
leeftijdscategorieën aan te passen of samen te voegen.
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Groepscategorieën:
Er zijn 4 leeftijdscategorieën voor groepen:

● Kids -12 jaar;
Juniors -15 jaar;
● Teens -18 jaar;
● Adults 18+ jaar.
●

Bij de groepscategorieën wordt rekening gehouden met een maximum aantal dansers dat
ouder mag zijn dan de leeftijdscategorie aan de start (1 september) van het dansjaar waarin de
competitie valt.
●
●
●

4-5 dansers: 1 danser mag ouder zijn.
6-10 dansers: 2 dansers mogen ouder zijn.
11-15 dansers: 3 dansers mogen ouder zijn.

En zo verder... Het aantal jongere dansers maakt geen verschil voor de leeftijdscategorie.

Dansstijlen:
Alle dansstijlen nemen het tegen elkaar op per categorie. Het gaat in de Belgian Dance Awards
niet om de dansstijl, maar om de awards die te winnen vallen. De BDA-organisatie neemt zich
het recht om bij veel inschrijvingen toch een opsplitsing te maken in dansstijlen.

Categorieën:
●
●
●

●
●

Beste solo
Beste duo/trio
Groepen:
o Beste concept
o Beste techniek
o Beste gelijk gedanste choreo
o Beste choreografie
Populairste dansstudio
Belgian Dance Award

Muziek:
In elke categorie wordt een minimale en maximale duur van de nummers opgelegd:
●
●
●

Solo: 1min00 tot 2min00
Duo: 1min30 tot 2min30
Groep: 2min30 tot 5min00

Planning:
De voorlopige planning wordt meegedeeld op de website en via de nieuwsbrief, ongeveer 1
maand voor het evenement. Een definitieve planning volgt in de laatste week voor het
evenement.

Locatie:
De locatie van de eerstvolgende editie van BDA is altijd terug te vinden op de homepage van
onze website (www.belgiandanceawards.be) en onder ‘Praktische info’.
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Jury:
De jury vind je terug op onze website onder ‘Praktische info’ - ‘Jury’.

Awards:
●
●

●
●

Bij een solo- en duo/trio-categorie ontvangt enkel de eerste plaats een award. De 2de
en 3de plaats ontvangen een medaille.
Bij een groepscategorie zijn er 4 awards te winnen:
○ Beste concept
○ Beste techniek
○ Beste gelijk gedanste choreo
○ Beste choreografie
Als er minder dan 4 deelnemers zijn, zijn er evenveel awards te winnen als deelnemers.
Je kan als groep maar 1 award winnen per choreografie.

Tarieven:
De tarieven vind je op de website onder ‘Praktische info’ - ‘Tarieven’.
Na de inschrijving zal je een bevestigingsmail ontvangen met de betaalgegevens. Schrijf het
inschrijvingsgeld over op rekeningnummer BE17 7360 5170 6421 op naam van BDA. De
organisatie van de Belgian Dance Awards behoudt zich het recht de tarieven periodiek aan te
passen.

Overige:
●
●
●
●

●
●

Het is verboden plagiaat te plegen.
Attributen en decor zijn toegestaan, maar moeten op korte tijd op- en afgebouwd
worden. Meld dit dus vooraf aan de organisatie.
De organisatie van Belgian Dance Awards behoudt zich het recht te allen tijde het
reglement te kunnen aanpassen.
Alle deelnemende dansers moeten woonachtig zijn op grondgebied België ongeacht
hun nationaliteit of moeten de Belgische nationaliteit hebben als ze in het buitenland
wonen. In alle categorieën mogen dansers van alle nationaliteiten meedansen, op
voorwaarde dat de danser(s) en/of groep onder een Belgische dansstudio/organisatie
valt.
Een groep bestaat uit minstens 4 dansers.
Als een jurylid een connectie heeft met een deelnemend(e) danser, duo/trio of groep,
wordt de danser, groep of het duo/trio in kwestie niet door dat jurylid beoordeeld, maar
door de juryvoorzitter van de organisatie.

Wat kan je winnen:
De winnaar van een categorie neemt de desbetreffende award mee naar huis. Daarbovenop
kan een extra geldprijs of prijs in natura gewonnen worden.
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Nog eens alles op een rijtje per categorie
Beste solo
Elke solo die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan inschrijven, ongeacht de dansstijl
(klassieke dans, hedendaags, urban, latin, stijldans, disco …).
●
●

Een solo moet minimaal 1min00 en maximaal 2min0 duren..
Alle deelnemende dansers moeten woonachtig zijn op grondgebied België ongeacht
hun nationaliteit of moeten de Belgische nationaliteit hebben als ze in het buitenland
wonen. In alle categorieën mogen dansers van alle nationaliteiten meedansen, op
voorwaarde dat de danser(s) en/of groep onder een Belgische dansstudio/organisatie
valt.

Beste duo/trio
Elk duo/trio dat voldoet aan onderstaande voorwaarden kan inschrijven, ongeacht de dansstijl
(klassieke dans, hedendaags, urban, latin, stijldans, disco …).
●
●
●

De leeftijd van de oudste danser bepaalt in welke leeftijdscategorie er gedanst wordt.
Een duo/trio moet minimaal 1min30 en maximaal 2min30 duren.
Alle deelnemende dansers moeten woonachtig zijn op grondgebied België ongeacht
hun nationaliteit of moeten de Belgische nationaliteit hebben als ze in het buitenland
wonen. In alle categorieën mogen dansers van alle nationaliteiten meedansen, op
voorwaarde dat de danser(s) en/of groep onder een Belgische dansstudio/organisatie
valt.

Groepscategorieën
Elke groep die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan inschrijven, ongeacht de dansstijl
(klassieke dans, urban, latin, stijldans, disco …). Een groep bestaat uit 4 dansers of meer.
●

●
●
●

Er wordt rekening gehouden met een maximumaantal dansers dat ouder mag zijn dan
de leeftijdscategorie (maximaal 3 jaar ouder).
○ 4-5 dansers: 1 danser mag ouder zijn.
○ 6-10 dansers: 2 dansers mogen ouder zijn.
○ 11-15 dansers: 3 dansers mogen ouder zijn.
○ En zo verder... Het aantal jongere dansers maakt geen verschil voor de
leeftijdscategorie.
Een groepsnummer moet minimaal 2min30 en maximaal 5min00 duren.
Een groep bestaat uit minstens 4 dansers.
Alle deelnemende dansers moeten woonachtig zijn op grondgebied België ongeacht
hun nationaliteit of moeten de Belgische nationaliteit hebben als ze in het buitenland
wonen. In alle categorieën mogen dansers van alle nationaliteiten meedansen, op
voorwaarde dat de danser(s) en/of groep onder een Belgische dansstudio/organisatie
valt.

·
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Populairste dansstudio
Elke dansstudio of -school die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan zich inschrijven.
●
●
●

De dansstudio/dansschool moet gevestigd zijn in België.
De dansstudio/dansschool moet een statuut hebben als feitelijke vereniging, vzw, nv,
bv, eenmanszaak of andere wettelijke vennootschapsvorm.
Professionele dansscholen (voor beroepsopleidingen) die attesten of diploma's
uitreiken, komen niet in aanmerking voor deze award.

Hoe wordt de winnaar gekozen:
De dansstudio/dansschool schrijft zich in via de website www.belgiandanceawards.be en
betaalt het inschrijvingsgeld. De organisatie plaatst de dansstudio/dansschool in de
kandidatenlijst en vermeldt ze op de website. De organisatie voorziet een votingsysteem
waarmee de dansstudio/dansschool actief reclame kan maken en zo veel mogelijk
populariteitsstemmen kan ronselen. Aan het einde van de voting worden de 5 populairste
dansstudio's gecontacteerd voor de finaleronde met een tweede, kortere votingronde. Die
stemmen worden bij de bestaande stemmen geteld. Op het event wordt bekendgemaakt wie
van de 5 de felbegeerde award van ‘Populairste dansstudio’ en een geldprijs mag meenemen
naar huis.
Als een dansstudio of -school een solo, duo/trio of groep inschrijft, wordt die dansstudio of
-school automatisch geselecteerd om deel te nemen aan de eerste votingronde voor deze
award. Hou er rekening mee dat de inschrijving pas definitief is nadat het inschrijvingsgeld
betaald is. Zolang dat niet gebeurd is, kan de dansstudio of -school in kwestie de award niet
winnen.
De winnaar van een editie kan niet deelnemen aan de editie in het daaropvolgende jaar.
De organisatie kan te allen tijde een dansstudio/-school weigeren of schrappen van de lijst als
de regels van BDA niet worden gerespecteerd of als een dansschool zich schuldig maakt aan
bv. fraude, racisme …

Belgian Dance Award
De Belgian Dance Award is de enige categorie waarvoor je niet kan inschrijven.
In deze categorie kan je alleen geselecteerd worden door de organisatie. Het kan gaan over
een persoon, event, organisatie, goed doel... die voor de Belgische danswereld in dat jaar net
dat ietsje meer heeft betekend.
Ken je zo een persoon, event, organisatie, goed doel …? Laat het ons dan zeker weten via e-mail
belgiandanceawards@gmail.com en motiveer waarom deze de Belgian Dance Award zou
verdienen.
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