
Battle of the Fest 
 
Eindhoven is wereldwijd een voorloper en broedplaats voor het ontwikkelen van 
breakdance op hoog niveau! Op 3 september 2016 vindt Battle of the Fest plaats in 
Parktheater Eindhoven en krijg jij de kans om eens een kijkje te nemen achter de 
schermen. Voel de spanning van de dansers en wees getuige van een echte 
breakdance battle in het theater! 
 
Maak kennis met de wereld van breakdance 
De sfeer van een breakdance battle is uniek. Een bijzondere wereld waar wij jou 
graag in mee willen nemen. Toeschouwers op de tribune krijgen een koptelefoon 
tijdens de hele battle en shows. Door middel van deze koptelefoons wordt uitleg 
gegeven over de bewegingen die de dansers doen, de geschiedenis van breakdance 
en waarom de ene danser wint en de andere niet. Een mooie kans om eindelijk eens 
een kijkje achter de schermen te nemen in deze creatieve en unieke wereld! 
 
Internationale topdansers 
Tijdens Battle of the Fest strijden internationale toppers uit onder andere China, 
Brazilië, India, Frankrijk en Nederland tegen elkaar. Deze geselecteerde dansers zijn 
afkomstig uit de Districs of Creativity. Dit zijn de districten die door the Districts of 
Creativity Network zijn geselecteerd. Dit netwerk verbindt de meest creatieve en 
innovatieve regio's over de hele wereld om de uitwisseling en ervaringen van 
creativiteit te stimuleren in het bedrijfsleven, cultuur en onderwijs.  
 
Naast de dansers uit de Disctricts of Creativity zijn er ook 4 speciale topdansers 
uitgenodigd uit Europa en kunnen 4 dansers ook nog eens een wildcard verdienen 
tijdens de kwalificaties eerder deze dag. De meest creatieve en progressieve breaker 
gaat uiteindelijk met de titel naar huis! 
 
Finale 
De finale van Battle of the Fest start om 20.00 uur in de grote zaal van Parktheater 
Eindhoven. Naast de battle van de top 16 dansers zullen er ook intermezzo’s 
plaatsvinden met dansshows van verschillende internationale dansers. Wees erbij, 
maak kennis met de breakdance wereld, geniet van de shows en wees getuige als de 
beste dansers strijden om de titel en de hoofdprijs!  
 
Tijdschema 
15.00    Inschrijven kwalificaties voor wildcards 
16.00    Kwalificatie voor wildcards 
 
20.00    Deuren open grote zaal voor de finale 
20.30   Ronde 1 battles - 8 battles 
21.15   Intermezzo  
21.20   Ronde 2 battles - 4 battles 
21.40   Pauze 
22.10   Halve finale battles - 2 battles 
22.20   Intermezzo 



22.25   Finale - 1 battle 
23.00   Einde Battle of the Fest  


