INTERNATIONAL CONTINENT VS. CONTINENT CHAMPIONSHIPS

IDO lancerer en ny turneringsform online, som skal kompensere for de manglende internationale
turneringer grundet COVID-19 og de udfordringer, som det giver os alle.

Video:
-Det er muligt at indsende en video, som kan være optaget i perioden 1/1-19 og frem til nu. Der
kan altså deltages med en gammel video, som opfylder nedenstående krav.
-Den skal filmes horisontalt.
-Videoen må optages hvor det ønskes, dog må der ikke klippes i filmen, og den skal optages af en
omgang.
-Hvis det er muligt, skal baggrunden være ren med naturligt lys, men ingen vinduer bagved, så der
dannes modlys.
-Der må ikke være synligt danseskole logo, navne, titler eller reklame på videoerne.
-Valgfrit musik som skal afspilles samtidig med at der filmes, der må altså ikke lægges musik ind
over efterfølgende.
-Samme video bruges i alle runder.

Gennemgang af turneringen:
Konceptet er, at alle fra fx Danmark indsender deres video, som herfra bedømmes af dommere
valgt af DDD. Ud af disse videoer sendes de 20 - 30 bedste i hver række videre til (for os i
Danmark) Nordeuropæisk Mesterskab. Dette gør de andre Nordeuropæiske lande også (Finland,
Sverige, Norge). Herefter udtages de 30 bedste i hver række og sendes til EM online. Derfra
udtages de bedste 10 til Continent vs. Continent dvs. VM online, hvor der er forskellige
pengepræmier. I sidste ende kan 3 voksendansere være heldige at komme videre til IDO Gala. Fra
2.-5. runde er det 3-5 IDO dommere der dømmer turneringen valgt af IDO.

1. Runde: DDD’s Nordeuropæisk Kvalifikationsturnering som alle internationale dansere på en
DDD-danseskole kan deltage i (20 - 30 dansere udtages i hver række).
2. Runde: Nordeuropæisk Mesterskab (30 dansere udtages)
3. Runde: EM Online (10 dansere udtages)
4. Runde: Continent vs. Continent (VM online)
5. Runde: Showcase til IDO Gala (18. Dec 2021, 3 voksendansere/grupper udtages på tværs af
kategorier)

Rækker, inddeling og discipliner:
Kategorier:
Solo (male og female sammen) op til 2:30 min. Dog anbefales et minimum på 1 min.
Duo (mix, female/female og male/male): op til 2:30 min. Dog anbefales et minimum på 1 min.
Groups (3 eller flere): 2 min – 4 min.
Alder:
Børn (2009 og under)
Junior (2008, 2007, 2006 og 2005)
Voksen (2004 og før)
Der henvises til IDO’s generelle regler ift. dispensation på alder i duo og small group.

Dance Departments:
Performing Arts Deparments (Showdance, Jazz dance/lyrical, Acrobatic dance, Ballet,
Modern/Contemporary dance).
Street Dance Departments (Hiphop, Disco, Disco Show, Electric Boogie/Popping, Street Dance
Show, Break Dance).
Dvs. at alle i Performing Arts danser mod hinanden i deres aldersgrupper og kategori. Det samme
gør de i Street Dance afdelingen. Man kan altså godt stille op med en solo i både hiphop og disco,
på samme måde som man godt kan stille op med både en Showdance og Jazzdance og stille i både,
solo, duo og groups. Man kan derfor i princippet konkurrere mod sig selv.

PRISER
Priser pr. video for at deltage i DDD’s Nordeuropæisk Kvalifikationsturnering (MP: 186271 senest
d. 9/4-21)
Solo: 100,- kr.
Duo: 150,- kr.
Groups: 300,- kr.
Priser pr. video hvis du er en af de 20 – 30 deltagere der udtages til at gå videre til Nordeuropæisk
Mesterskab og evt. Continent vs. Continent (VM online). (MP: 115799 Senest d. 19/4)
Solo: 240,- kr.
Duo: 400,- kr.
Groups: 560,- kr.

PRÆMIER:
Alle deltagere får tilsendt et diplom med placering efter endt turnering. Disse udsendes af DDD
efter modtagelse fra IDO.
KUN ved Continent vs. Continent
BØRN og JUNIOR alle Departments
Solo: Mellem 50 og 200 Euro
Duo: Mellem 50 og 250 Euro
Groups: Mellem 100 og 300 Euro
VOKSEN alle Departments
Solo: Mellem 100 og 300 Euro
Duo: Mellem 150 og 350 Euro
Groups: Mellem 200 og 400 Euro
Ved tilmelding gives der samtidig lov til, at DDD og IDO må benytte min video til kommercielt brug.

