
DANCE BATTLE XL 2018 voor het Voortgezet Onderwijs - onderdeel van de 

Friese Dansdagen 4-8 oktober 2018 

 

De Dance Battle XL wordt in 2018 voor het eerst 

georganiseerd in navolging van de succesvolle Dance Battle in 

het PO. De Battles zijn onderdeel van het nieuwe dansfestival 

de Friese Dansdagen, een LF2018 project. 

Wie wordt de beste DANCECREW van Friesland? Jongeren 

maken kennis met URBANdans en treden zelf op. 

Voor de Dance Battle XL zoeken we 8 scholen voor 

Voortgezet Onderwijs; vier uit Leeuwarden en vier uit de 

provincie. Iedere school levert uiteindelijk 8 leerlingen. Totaal 

doen zo´n 64 leerlingen mee. Het thema van de Dance Batte 

XL is ‘Familie. De dansstijl is URBAN. In een weekend worden 

jongeren ondergedompeld in en met dans. Doelgroep: 

jongeren uit leerjaar 2, 3 of 4. De keuze is aan jullie. 

 

De Dance Battle XL wordt georganiseerd door Kunstkade. Er 

doen 4 scholen uit Leeuwarden en 4 scholen uit Friesland (Keunstwurk) mee. 

 

Werkwijze op school 

1. Er wordt een start dansworkshop op jouw school gegeven door professionele dansdocenten. 

2. Hiervoor nodig je een of meerdere klassen uit of je benadert individuele leerlingen waarvan je 

weet dat ze geïnteresseerd zijn. 

3. De dansdocenten nemen begin september contact met je op voor het maken van afspraken. 

4. De workshop op school wordt binnen/buiten schooltijd georganiseerd. 

5. Aandachtspunt: Is er ruimte beschikbaar op jouw school voor het organiseren van de workshop 

of moet er uitgeweken worden naar een andere locatie. 

 

Voorwaarden voor de leerlingen 

1. Tijdens de workshop worden leerlingen ‘geselecteerd’ voor de Dance Battle XL.  

2. Let wel leerlingen hoeven géén goede dansers te zijn, voorwaarde is wel dat ze het leuk vinden 

om iets nieuws te leren en dat de dansstijl Urban ze aanspreekt. 

3. Enthousiasme voor dans en de bereidheid aan een presentatie te werken. 

4. Aan afspraken (kunnen) houden. 

5. Leerlingen vinden het leuk om op een podium te staan. 

6. Leerlingen moeten het weekend van 5 oktober (vanaf 16.00 uur) tot 7 oktober (22.00 uur) 

beschikbaar zijn. 

7. De winnaars van de Dance Battle XL krijgen vervolgcursussen op een dansschool naar keuze 

aangeboden.  



 

Hoe ziet het weekend van de Dance Battle XL eruit 

1. Op vrijdag 5 oktober van 16.00 – 18.00 uur volgen alle deelnemende leerlingen workshops bij 

Neushoorn. De workshops worden gegeven door professionele dansdocenten. 

2. Zaterdag 6 oktober van 10.00 – 16.00 uur wordt er door de leerlingen hard gewerkt aan de 

presentaties. In één weekend wordt de choreografie genaakt. 

3. Zaterdag 6 oktober rond 16.00 uur: optreden in De Harmonie. De Dance Battle XL wordt 

gejureerd door een landelijk bekend dansjury.  

4. Zondagavond 7 oktober gaan alle deelnemers van Dance Battle XL gezamenlijk de 

Urbanvoorstelling RUGGEDS uit Eindhoven bijwonen van 20.30 – 21.45 uur in stadschouwburg 

De Harmonie. 

Meer informatie: 

Jenny Nijkamp: jennij.nijkamp@kunstkade.nl en Gretha Straatsma: gretha.straatsma@kunstkade.nl  
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