II CONCURSO DE “JACK & JILL ESTÁN TOLOS!”
1ª OBXETIVO DO CONCURSO: O Jack & Jill é un tipo de concurso de baile no que as persoas
teñen que bailar con diferentes parellas formadas por sorteo. No caso do “Jack & Jill están
tolos!” a idea é a mesma, pero non se valorará a técnica da execución dos pasos. É un
concurso en que a musicalidade, a creatividade e a actitude son os protagonistas, así que se
non sabes moito ou nada de lindy hop pero encántache a música swing e queres participar,
podes facélo! Se xa sabes bailar lindy hop, tamén podes apuntarte e bailar lindy hop, pero ollo,
non valoraremos a técnica!!
2º Pódese presentar calqueira persoa que baile lindy hop ou non, excepto os membros do
xurado.
3º Non é necesario apuntarse en parella.
4ª Faranse 4 rondas ao longo da noite de dúas cancións cada unha. Antes de cada ronda
realizarase un sorteo para formar as parellas, en caso de haber followers ou leaders de máis,
as persoas sen parella deberán bailar a solo durante a ronda completa.
5º Os participantes deberán superar unhas probas que lles serán formuladas antes de comezar
cada ronda.
6ª Ao longo do concurso os membros do xurado irán eliminando as parellas ata que só queden
dúas. Na última ronda bailarán as dúas parellas finalistas e gañadora decidirase polos aplausos
do público.
7º INSCRIPCIÓNS: Para inscribirte teñes que cubrir este formulario (http://goo.gl/e7e925) ata o
día antes do concurso (21 de Novembro).
7º PREMIOS. O primeiro premio será un mes de clase de lindy hop en Swing On School* para
as dúas persoas da parella gañadora.
O segundo premio será unha mochila tipo macuto para as dúas persoas da parella finalista.
(Ambos premios doados a Lindy Hop Bueu pola escola de bailes vintage americanos Swing On
School)
* Lugar e horarios a acordar con Swing On School

