
                    Pas de deux 

festival 
Zaterdag middag/avond  

14 januari 
 

                 
De Pas de Deux is een dressuurkür op muziek voor duo’s. 
Bij dit Pas de Deux festival mogen de deelnemers hun 
creativiteit gebruiken, om zo hoog mogelijk te scoren. 
 
De dressuurproef wordt zelf geschreven en naar  
eigen inzicht uitgevoerd.        
Daarnaast mogen de ruiters zich uitdossen zoals zij willen, 
terwijl de pony’s en paarden daar natuurlijk ook bij betrokken 
worden. Uiteraard wordt er bijpassende muziek bijgezocht. 
De keuze van de paarden is ook erg belangrijk.   
Onze deskundige jury bepaalt, wie er met de prijzen naar huis 
mogen en wie zijn naam in de grote wisselbokaal vereeuwigd 
zal zien. 
Creativiteit is belangrijker, dan een correct uitgevoerde 
dressuurproef . 
En ze zijn absoluut creatief de ruiters van Manege Zonneveld. 
Dat heeft men bij voorgaande edities wel kunnen zien! 
 
Deze avond zal ook de pony carrouselgroep en de paarden 
carrouselgroep voor ons optreden. 
Beide groepen hebben het hele jaar geoefend en zien er naar uit 
om het publiek te verrassen met een geweldig optreden! 
 
 
 
 
 



 
Doe je ook mee met de 

Pas de Deux??! 
 
Wat moet je doen: 
 
Een partner zoeken, want een Pas de Deux doe je met 
zijn tweeën. 
 
Je bedenkt samen een proefje. 
De proef schrijf je uit op papier, een voor je voorlezer 
(die moet je zelf regelen)  en 1 voor de jury. 
 
Je kiest 2 pony’s/paarden uit, waar je nog op mag 
rijden in de les.  
Bij twijfel vraag even aan je instructie. 
 
Bedenk een thema, of stijl en laat je creativiteit zijn 
werk doen! 
 
Dit alles laat je terugkomen in je kledingstijl,  
versiering van de pony’s etc. en in de muziek. 
(denk wel aan de veiligheidsregels, bij twijfel,  
altijd overleggen) 
 
 
De proef op muziek moet tussen de 5 en 6,5 minuut 
duren. Muziek aanleveren op USB stick. 
 
 
 
 
 
 



 
Iedereen die op Manege/Pensionstal Zonneveld rijdt 
mag zich hiervoor aanmelden. Ruiters van buitenaf 
mogen alleen meedoen op een eigen paard of pony en 
alleen in combinatie met een Manege Zonneveld ruiter. 
                               
 
De kosten zijn € 15,- per duo, betalen bij inschrijving!!!  
  
Oefenen d.m.v. een privéles is mogelijk, op muziek    
oefenen helaas niet.  
 
De startlijst wordt een paar dagen van te voren bekend 
gemaakt.  
Hou er rekening mee dat we rond 16.30 uur beginnen 
en dat de avond tot 22.30 uur duurt. 
(dit is uiteraard geheel afhankelijk van de hoeveelheid 
deelnemers) 
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