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Vereisten voor video 2de middelbaar 
De oefeningen die we willen zien op je auditie video zijn te bekijken in het volgende 
filmpje  

https://youtu.be/ZsNDg0F-fGU 

Om aan te melden voor auditie moet het inschrijvingsformulier ingevuld worden de deadline. 

Hoe maak je de link van je video-aanvraag aan? 

Upload uw video naar een website voor het delen van bestanden en voeg de link toe aan 
uw inschrijvingsformulier, samen met de gegevens van de aanvrager. 

DVD-applicaties worden niet meer geaccepteerd. 

Als u vragen heeft over een van de bovenstaande zaken, stuur dan een e-mail naar ons op 
martijn.meekers@so.antwerpen.be 

Auditievideo specificaties: 

Om een geldige video-auditie in te dienen, zorg je voor dat de video: 

- Een duidelijke, goede kwaliteit audio/visuele opname (hoeft niet professioneel
gefilmd/gemonteerd te worden).

- Bevat recent opgenomen materiaal, zo dicht mogelijk bij de inzenddatum gefilmd en niet
meer dan 3 maanden van tevoren.

- Bevat een praktische demonstratie van het gevraagde materiaal in elk van de
onderstaande secties.

- Wordt opgeslagen als digitaal bestand en duidelijk getiteld met uw volledige naam en voor
welk leerjaar je auditie doet. (bijv. Sophie Peeters Auditie – 2de middelbaar).

- Wordt ingediend als een digitale link (bijv. Vimeo of YouTube), rechtstreeks in uw auditie-
inschrijvingsformulier.
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Tips voor het filmen 

- Gebruik een statief voor een duidelijk en stabiel beeld.

- Film in een goed verlichte ruimte, maar vermijd een heldere achtergrond achter de danser.

- Barre wordt diagonaal gefilmd – Center wordt midden voor gefilmd

- Zorg ervoor dat de volledige lengte van de danser altijd zichtbaar is (camera gericht op
taillehoogte).

Uniform Klassiek 

Meisjes: een effen kleurige maillot met open hals, geen lange mouwen, (in contrast met de 
achtergrond) roze collant, flats/pointes) en het haar netjes verzorgd in een dot. 

Jongens: een aansluitend wit t-shirt of leotard (in contrast met de achtergrond), midden tot 
donker gekleurde collant of short, witte sokken met witte flats of zwarte en het haar netjes 
verzorgd. 

Uniform Hedendaags 

Meisjes: een effen kleurige maillot met open hals, geen lange mouwen, (in contrast met de 
achtergrond) zwarte collant (short) blote benen, blote voeten en het haar in een staart.  

Jongens: een aansluitend wit t-shirt of leotard (in contrast met de achtergrond), midden tot 
donker gekleurde collant of short, blote voeten en het haar netjes verzorgd. 


