
InstItutmesterskab 
2023

Dato 
Lørdag den 4. marts 2023 i Ceres Arena

steD 
Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

information om turneringer 
Vær venligst opmærksom på, at man kun kan deltage i de kategorier, hvor man selv er tilmeldt et hold hos VM Dans. For 
at deltage i eksempelvis en Hip Hop kategori skal man være tilmeldt et Hip Hop hold hos VM Dans. Dette gælder alle 
kategorier. 

minibørn

Dansemærkeprøve, minibørn begynder (1. afdeling)
Vores Minibørn begynder skal forsøge at erhverve sig 
dansemærkeprøven i en 5-danseturnering bestående af 
”Bøllebob”, ”Fri”, ”Mig og Mamamia”, ”Boombadah basta” 
og ”Stjerneskud”. 

Dansemærkeprøve, Minibørn øvede tirsdag i Aarhus 
(2. afdeling)
Vores Minibørn øvede skal forsøge at erhverve sig danse-
mærkeprøven i en 5-danseturnering bestående af Cha-
Cha-Cha, Samba til ”Vores MGP”, ”Drenge & Piger”, Disco 
til ”Bar’ For Vildt” og Wienervals.

OBS! Alle Minibørn er sikre på at vinde guldmedaljer! 

TILMELDING
KLIK HER

Kid stylez Begynder

Kid stylez begynder (1. afdeling) 
Pointturnering, Vild med dans begynder
Vi starter med en pointturnering i Cha-Cha-Cha og Samba, 
hvor man danser sammen 2 og 2. Dommeren bedømmer 
eleverne og giver en karakter fra 1-3, hvor 1 er det bedste.

Hip Hop og Disco Duo, begynder
Efter pointturneringen i ”Vild med dans!”-dansene vil der 
være en turnering i Hip Hop- og Disco Duo (MGP Medley). 
Man danser sammen med sin dansepartner i alle katego-
rier og får præmier sammen. VM Dans sørger for, at alle 
har en partner.

TILMELDING
KLIK HER

Kid sty

https://event.it/vmdans/event/f9eruo
https://event.it/vmdans/event/f9eruo


Kid stylez Øvede

Kid Stylez øvede tirsdag i Aarhus (2. afdeling)
Pointturnering, Vild med dans øvede
Vi starter med en pointturnering i Cha-Cha-Cha, Vals og 
Samba, hvor man danser sammen 2 og 2. Dommeren 
bedømmer eleverne og giver en karakter fra 1-3, hvor 1 er 
det bedste.

Hip Hop og Disco Duo, øvede
Efter pointturneringen i ”Vild med dans!”-dansene vil der 
være en turnering i Hip Hop- og Disco Duo (”Sommer 
Sindssyg” og ”From Paris to Berlin”). Man danser sammen 
med sin dansepartner i alle kategorier og får præmier 
sammen. VM Dans sørger for, at alle har en partner.

OBS! Alle Kid Stylez er sikre på at vinde min. 2 præmier! 

TILMELDING
KLIK HER

 
Institutmesterskabet i Standard og Latin 

Standard/Latin for børn/teens (tirsdagsholdet i Aarhus) 
(1. afdeling)
Turnering i Cha-Cha-Cha, Vals og Jive

Institutmesterskabet i Standard/Latin Elite 
Her danser alle dem, som går på mandags-, onsdags- og 
fredagsholdene i Aarhus. 

Begynder & Rekruttering 
Latinturnering i Cha-Cha-Cha, Rumba og Jive (1. afdeling)
Standardturnering i Vals og Quick Step (2. afdeling)

Talent & Konkurrence
Latinturnering i Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba og Jive (2. 
afdeling)
Standardturnering i Vals, Tango og Quick Step (1. afdeling)

TILMELDING
KLIK HER

Institutmesterskabet i Show Stylez

Show Stylez niveau 1 (1. afdeling)
Her deltager alle fra niveau 1 i en kombineret Disco/Hip 
Hop turnering. Man danser uden partner, men er på gul-
vet sammen med vennerne fra danseholdet.

Show Stylez niveau 2 (2. afdeling)
Her deltager alle fra niveau 2 i en kombineret Disco/Hip 
Hop turnering. Man danser uden partner, men er på gul-
vet sammen med vennerne fra danseholdet.
 

TILMELDING
KLIK HER

Institutmesterskabet i POP HIP HOP for Aarhus samt 
HIP HOP over 11 år i Skanderborg, Horsens og Randers

Institutmesterskabet i POP Hip Hop Kids 9-12 år i Aarhus
Her deltager alle fra POP Hip Hop Kids 9-12 år i Aarhus, og 
danser en af koreografierne fra holdet. Man danser uden 
partner, men er på gulvet sammen med vennerne fra 
danseholdet.

Institutmesterskabet i POP Hip Hop Unge i Aarhus samt 
Hip Hop over 11 år i Skanderborg, Horsens og Randers
Her deltager alle fra POP Hip Hop Unge i Aarhus samt Hip 
Hop holdene i Skanderborg, Horsens og Randers. Man 
danser en af koreografierne fra holdet. Man danser uden 
partner, men er på gulvet sammen med vennerne fra 
danseholdet.

TILMELDING
KLIK HER

Institutmesterskabet i Elite Disco & Hip Hop

Se inddelingerne af de forskellige turneringer i invitatio-
nen, som er sendt via mail. Du kan også se invitationen på 
www.vmdans.dk.

TILMELDING
KLIK HER

Øvrig info

Solodanse
Der vil være solodanse i mesterrækken i følgende katego-
rier: 

Elite Standard tal./konk./super star
Elite Latin tal./konk/super star
Elite Disco, konk. til super star, J1, J2, Vok.
Elite Disco Duo
Elite Hip Hop, talent til super star, J1, J2, Vok.
Elite Hip Hop Duo

Vedr. turneringerne ved for få deltagere
VM Dans forbeholder sig i alle individuelle turneringer ret 
til at slå alderskategorier og niveauer sammen, hvis der er 
for få deltagere.

Vi glæder os til at se dig! 
VM Dans  

https://event.it/vmdans/event/f9eruo
https://event.it/vmdans/event/f9eruo
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