
ELITE AUDITION 2022 
HVORDAN FOREGÅR AUDITION ? 
Du skal lære en lille koreografi hjemmefra, som der er et link til på vores hjemmeside ca. to 
uger før audition weekenden - husk at vælge den dans, der passer til det elitehold du 
søger!  
Når du møder op til audition, danses den dans du har øvet dig på derhjemme, igennem 
sammen med instruktøren og alle de andre ansøgere. Herefter skal vi se jer danse i små 
grupper på 4-6 personer ad gangen. Hvis der er mange ansøgere, vil der herefter blive 
lavet en frasortering, således at nogle dansere vil blive sendt hjem. De dansere der er 
tilbage, skal nu lære videre på koreografien, hvor niveauet bliver en anelse højere. 
Herefter danses der igen i små grupper, foran panelet. 
OBS for børn og junior showdance ansøgere i Risskov ! : Vi har hvert år mange ansøgere til 
disse to rækker, hvorfor de dansere der bliver valgt ud til at komme på holdet, skal være 
opmærksom på, at man skal blive nogle timer efterfølgende, hvor man skal fordeles ud 
på holdene med de eksisterende elitedansere. 

KAN JEG SØGE OM OPTAGELSE PÅ MERE END ÉT ELITEHOLD ? 
Ja, du kan sagtens søge om optagelse på flere hold eller i flere byer (Risskov/Viby/
Randers). Husk dog at der skal medbringes et ansøgningsskema til alle de hold du søger! 

HVORNÅR SKAL MØDE IND ? 
Vi vil meget gerne bede dig ankomme i det tidsrum der er angivet for din audition, til 
indchekning. Det er her du afleverer dit ansøgningsskema og får dit auditionnummer. 
Herefter har du selv ansvar for at få varmet op inden vi går igang. Der vil være en sal til 
rådighed for dette. 

HVAD SKAL JEG MEDBRINGE ? 
Du skal først og fremmest medbringe et udfyldt ansøgningsskema, som du kan downloade 
fra vores hjemmeside. Det er meget vigtigt at du husker at sætte et billede på din 
ansøgning, da vi ikke modtager ansøgningsskemaer uden billede ! Du skal også være 
opmærksom på, at du skal medbringe flere ansøgningsskemaer, hvis du søger flere hold. 
OBS! Alle de hold/afdelinger du søger, skal være krydset af på alle dine 
ansøgningsskemaer. Så hvis du feks. søger både hip hop og showdance, skal du blot lave 
to helt identiske skemaer og medbring et til hver audition. 
Det er også en god idé at medbringe en drikkedunk og evt. lidt at spise. Vores café har 
åbent for salg af drikkevarer, snacks og is, men kun boller og paninier i begrænset 
omfang. 
Husk tøj og sko du kan bevæge dig i, og som er passende til den stilart du søger. Til 
showdance ser vi gerne at du kommer i tætsiddende tøj og skal samtidig være parat til at 
danse i bare tæer. Til hip hop må du gerne have mere løst siddende tøj og sneakers på. 

HVORNÅR FÅR JEG SVAR ? 
Alle dansere får svar inden de tager hjem, om de har fået en plads på eliteholdet eller ej. 

HVEM SIDDER I PANELET ? 
Til alle auditions sidder Mirja Kennedy (træner og elite-ansvarlig) og Brian Eriksen. 
Herudover vil den træner som har det pågældende hold også kigge med. Hvis det er en 
audition med flere hold i samme række, hvilke alle de pågældende trænere sidde med. 
Dvs. at der sidder imellem 3 og 6 personer i panelet.


