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      DDeessiiggnniinngg  MMuussiiccaall  FFrreeeessttyylleess  SStteepp  bbyy  SStteepp    
WWiitthh  CCoonnnniiee  LLaaSSaallllee  WWyyaatttt  

  
MMuussiiccaall  ffrreeeessttyylleess  ffoorr  ddrreessssaaggee  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc’’ss  aatttteennttiioonn  aanndd  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  ssppoorrtt..  AA  mmuussiiccaall  
ffrreeeessttyyllee,,  aallssoo  kknnoowwnn  aass  aa  mmuussiiccaall  kkuurr,,  iiss  aa  ccrreeaattiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  aa  ppiieeccee  ooff  mmuussiicc  bbyy  aa  hhoorrssee  aanndd  rriiddeerr..  IItt  ccoommbbiinneess  
tthhee  vviissuuaall  ppoowweerr  aanndd  bbeeaauuttyy  ooff  tthhee  hhoorrssee  wwiitthh  mmuussiicc..    MMuussiiccaall  ffrreeeessttyylleess  ccaann  bbee  ddeessiiggnneedd  ffoorr  iinnddiivviidduuaallss,,  ppaass  ddee  ddeeuuxx  oorr  
qquuaaddrriillllee  tteeaammss..  TToo  bbee  ssuucccceessssffuull,,  aa  ffrreeeessttyyllee  mmuusstt  iinncclluuddee  aallll  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  lleevveell  bbeeiinngg  ppeerrffoorrmmeedd  
    
SStteepp  11  SSeelleecctt  aa  LLeevveell  
  

••  SSeelleecctt  tthhee  lleevveell  tthhaatt  iiss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  hhoorrssee  aanndd  rriiddeerr..    TThhee  lleevveellss  ffoorr  UUSSPPCC  CCoommppeettiittiioonnss  iinncclluuddee  UUSSPPCC  
TTrraaiinniinngg  LLeevveell  aanndd  UUSSDDFF  FFiirrsstt  tthhrroouugghh  FFoouurrtthh  

••  OObbttaaiinn  tthhee  ccoorrrreecctt  ssccoorree  sshheeeettss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  tteecchhnniiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  
SStteepp  22::  BBaassiicc  TTeesstt  SSttrruuccttuurree  
    

••  OObbsseerrvvee  tthhee  ttiimmee  lliimmiittss  ccaarreeffuullllyy..  
••  RRiiddeerrss  aatt  tthhee  lloowweerr  lleevveellss  mmaayy  wwaanntt  ttoo  ssttiicckk  cclloosseerr  ttoo  tthhee  mmiinniimmuumm  ttiimmee..    
••  AAddvvaanncceedd  rriiddeerrss  sshhoouulldd  aaiimm  ffoorr  tthhee  mmaaxxiimmuumm..  
••  FFeeaattuurree  tthhee  ssttrreennggtthhss  ooff  eeaacchh  hhoorrssee  aanndd  rriiddeerr  ccoommbbiinnaattiioonn..  
••  DDoo  iinncclluuddee  aallll  rreeqquuiirreedd  mmoovveemmeennttss  ooff  tthhee  sseelleecctteedd  lleevveell..  
••  DDoo  nnoott  iinncclluuddee  mmoovveemmeennttss  aabboovvee  tthhee  sseelleecctteedd  lleevveell  ttoo  aavvooiidd  ppeennaallttiieess..  

  
SStteepp  33::  SSeelleeccttiinngg  MMuussiicc  

••  AAllllooww  tthhee  cchhiilldd  ttoo  sseelleecctt  tthhee  mmuussiicc;;  ppaarreennttss  ccaann  hheellpp  gguuiiddee  tthheemm..  
••  KKeeeepp  tthhee  jjuuddggee  aanndd  aauuddiieennccee  iinn  mmiinndd..  
••  AAvvooiidd  mmuussiicc  wwiitthh  vvooccaallss  aanndd  eexxttrreemmee  mmuussiiccaall  ggeennrreess..  
••  PPooppuullaarr  mmuussiicc  ggeennrreess  ffoorr  ffrreeeessttyylleess  iinncclluuddee::  

oo  CCllaassssiiccaall  
oo  MMoovviiee  ssoouunnddttrraacckkss  ––  aa  ggoooodd  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ccllaassssiiccaall  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  
oo  JJaazzzz,,  BBrrooaaddwwaayy,,  RRoocckk  

••  DDoo  nnoott  iinncclluuddee  mmoovveemmeennttss  aabboovvee  tthhee  sseelleecctteedd  lleevveell  ttoo  aavvooiidd  ppeennaallttiieess..  
••  EEssttaabblliisshh  aa  tthheemmee..  
••  VViiddeeoo  ttaappee  hhoorrssee  aanndd  rriiddeerr  aatt  aallll  wwoorrkkiinngg  ggaatteess..    
••  SSeelleecctt  mmuussiicc  tthhaatt  ffiittss  tthhee  hhoorrssee..  
••  MMaattcchh  hhoorrssee’’ss  rrhhyytthhmm  aanndd  tteemmppoo..  

  
RRhhyytthhmm  iiss  tthhee  rreeppeeaattaabbllee  ppaatttteerrnn  ooff  tthhee  aaccttiioonn,,  ssuucchh  aass  tthhee  oonnee--ttwwoo  ooff  tthhee  ttrroott..    
TTeemmppoo  iiss  tthhee  rraattee  ooff  tthhee  aaccttiioonn..    

  
••  UUssee  aa  ddiiggiittaall  mmeettrroonnoommee  ttoo  mmeeaassuurree  tteemmppoo..  SSeett  yyoouurr  mmeettrroonnoommee  ffoorr  tthhee  ggaaiittss  ooff  tthhee  aavveerraaggee  hhoorrssee::..    

oo  TTrroott::  115522  bbppmm..  
oo  CCaanntteerr  9966  bbppmm  
oo  WWaallkk  110088  bbppmm..    

••  AAddjjuusstt  tthhee  rraattee  bbyy  iinnccrreemmeennttss  ttoo  bbee  aaccccuurraattee..      TThhee  jjuuddggeess  hhaavvee  bbeeeenn  iinnssttrruucctteedd  ttoo  wwaattcchh  tthhee  ffrroonntt  ffoooott  ffaallllss  ffoorr  
tthhiiss..  

••  SSeelleecctt  ffoouurr  ppiieecceess  ooff  aapppprroopprriiaattee  mmuussiicc  
  

oo  IInnttrroodduuccttiioonn  ((2200  sseeccoonnddss)) 
oo  WWaallkk  mmuussiicc  ((44--bbeeaatt rrhhyytthhmm)) 

oo TTrroott mmuussiicc ((22--bbeeaatt  rrhhyytthhmm))  
oo  CCaanntteerr mmuussiicc ((33--bbeeaatt  rrhhyytthhmm))  
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SStteepp  44::  PPrree--EEddiittiinngg  

••  TTiimmee  tthhee  sseeggmmeennttss  oonn  aa  ccoommppuutteerr..  
••  CChheecckk  ttoottaallss  ttoo  ccoonnffoorrmm  ttoo  ttiimmee  lliimmiittss..  
••  MMaakkiinngg  aa  WWoorrkkiinngg  TTaappee  
••  CCoommbbiinnee  tthhee  sseeggmmeennttss..  
••  CClloossee  ggaappss  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee  oonn  hhoommee  rreeccoorrddiinngg  eeqquuiippmmeenntt..  
••  TTaakkee  iitt  ttoo  tthhee  bbaarrnn..    LLeett  tthhee  kkiiddss  wwoorrkk  oouutt  tthhee  bbaassiicc  mmoovveemmeennttss  wwiitthh  tthhee  mmuussiicc  ppllaayyiinngg..  

  
SStteepp  55::  SSttrruuccttuurriinngg  tthhee  RRiiddee  
  

••  AAccttiivveellyy  iinntteerrpprreett  tthhee  mmuussiicc..      
••  BBee  ccrreeaattiivvee  iinn  oorrggaanniizziinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  mmoovveemmeennttss..  
••  KKeeeepp  ttrraaiinniinngg  lleevveell  rriiddeess  ssiimmppllee  aanndd  oorrggaanniizzeedd..  
••  SSllaacckk  ffaaccttoorr  ––  AAllllooww  ffoorr  ssoommee  ttiimmiinngg  oorr  mmoovveemmeenntt  mmiissttaakkeess..  

  
SStteepp  66::  PPrraaccttiicciinngg  
  

••  PPrraaccttiiccee  iinn  tthhee  ccoorrrreecctt  ssiizzee  aarreennaa  
••  HHaavvee  ccooppiieess  ooff  yyoouurr  rriiddee  wwiitthh  yyoouu  
••  HHaavvee  aa  hheellppeerr  ttoo  wwoorrkk  ttaappee  ppllaayyeerr  

  
SStteepp  77::  EEddiittiinngg  
  

••  FFiinndd  aa  DDJJ  oorr  mmuussiicciiaann  tthhaatt  ccaann  ddoo  tthhee  wwoorrkk  
••  TThhee  ffeeee  mmaayy  vveerryy  ffrroomm  $$  2255  aann  hhoouurr  aanndd  uupp  
••  TThheeyy  hhaavvee  tthhee  bbeesstt  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  eeaarr  ffoorr  tthhee  mmuussiicc  
••  TThheeyy  ccaann  iinnccrreeaassee  oorr  ddeeccrreeaassee  tthhee  tteemmppoo  ooff  rreeccoorrddeedd  mmuussiicc,,  tthheeyy  ccaann  ddoo  ffaaddeess  aanndd  mmaakkee  ssoofftt  mmuussiicc  lloouuddeerr  
••  YYoouu  ccaann  uussee  ffrreeee  pprrooggrraammss  lliikkee  AAuuddaacciittyy  
••  FFrreeee  ddoowwnnllooaadd  aatt  wwwwww..aauuddaacciittyy..ssoouurrcceeffoorrggee..nneett  
••  IInncclluuddeess  ffeeaattuurreess  ssuucchh  aass  iinnccrreeaassiinngg  aanndd  ddeeccrreeaassiinngg  vvoolluummee,,  ffaaddee  iinn  aanndd  oouutt,,  rreeppeeaatt,,  eecchhoo,,  eecctt..  
••  WWeebbssiittee  iinncclluuddeess  uusseerr  mmaannuuaallss  uunnddeerr  ““HHeellpp””  sseeccttiioonn  
••  IImmppoorrtt  yyoouurr  aauuddiioo  ttrraacckkss  aanndd  ccuutt  tthheemm  ttooggeetthheerr  
••  YYoouu  ccaann  ddoo  iitt  oonn  yyoouurr  ccoommppuutteerr  
••  FFoorr  bbeesstt  rreessuullttss  uussee  aa  pprrooffeessssiioonnaall  
••  HHaavvee  aatt  lleeaasstt  22  CCDD’’ss  mmaaddee  
••  MMaakkee  aa  ttaappee  aass  wweellll..  
••  KKeeeepp  oonnee  ffoorr  ccoommppeettiittiioonn  oonnllyy  
••  CChheecckk  aallll  yyoouurr  ccooppiieess  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheeyy  wwoorrkk  pprrooppeerrllyy..  

  
SStteepp  88::  PPrrooffeessssiioonnaall  EEddiittiinngg  

••  YYoouu  ccaann  hhaavvee  yyoouurr  ffrreeeessttyylleess  ddoonnee  bbyy  aa  pprrooffeessssiioonnaall..  
••  TThheeyy  wwiillll  ddoo  aallll  tthhee  wwoorrkk..  CCoosstt  ::  BBeettwweeeenn  $$550000  aanndd  $$22,,000000  

  
CCoonncclluussiioonn  
  

••  FFrreeeessttyylleess  aarree  aa  ffuunn  aaccttiivviittyy  ttoo  ddoo  wwiitthh  yyoouurr  kkiiddss  
••  IItt  ccaann  mmaakkee  DDrreessssaaggee  ffuunn  aanndd  iinntteerreessttiinngg..  
••  GGoo  hhoommee  aanndd  ssttaarrtt  rriigghhtt  aawwaayy..  

HHeeyy!!    RReemmeemmbbeerr  tthhee  rruullee::  HHaavvee  ffuunn!!   
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