MINI-KOMPAGNIET AUDITION 2022
HVORDAN FOREGÅR AUDITION ?
Hele den første del af din audition foregår sammen med alle de andre dansere,
som har søgt ind på enten Børn Showdance og/eller Børn Hip Hop. Når alle de
andre dansere er sendt hjem, vil de dansere der har søgt om optagelse på MiniKopagniet blive, hvorefter man skal ind og danse en solo på max. 45 sek. foran
panelet.
OBS! De nye dansere der evt. har søgt om optagelse på Mini-Kompagniet, men
som ikke bliver tilbudt en plads på et elitehold, udgår automatisk og skal derfor
ikke blive og danse deres solo.
KAN JEG SØGE OM OPTAGELSE PÅ MERE END ÉT ELITEHOLD ?
Ja, du kan sagtens søge om optagelse på Mini-Kompagniet som feks. showdanser
og så stadig søge om optagelse på et børne elite hip hop hold.
HVAD SKAL JEG MEDBRINGE ?
Du skal blot medbringe det samme ansøgningsskema som til din showdance/hip
hop audition, hvor du så blot har krydset af, at du også søger Mini-Kompagniet.
Så skal du medbringe den musik du skal danse til i din solo. Sørg for at have den
klar, så vi ikke skal bruge for meget tid til at lede efter den inde til selve 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 der har søgt om optagelse på Mini-Kompaniget, vil først få svar
søndag aften eller mandag morgen, da der vil være ansøgere til Mini-Kompagniet
både fredag, lørdag og søndag. Derfor er vi nødt til at se alle ansøgere til MiniKompagniet før vi beslutter hvilke der evt. vil få tilbudt en plads. Alle der har søgt
Mini-Kompagniet, vil få svar på mail.
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.

