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Auditie
The Monkey king - Breaking the rules
The Monkey king is een nieuwe surrealistische danstheater productie die eind dit jaar door
ons en Jiangsu Nanjing Acrobatic Troupe China wordt geproduceerd. Dit is een danstheater werk gebaseerd op het verhaal van Sun Wukong, het de personage uit de klassieke
Chinese literatuur “ De reis naar het Westen “. https://nl.wikipedia.org/wiki/De_reis_
naar_het_westen De dans is in samenwerking met internationale topacrobaten.
Dansgezelschap Groundbreakers is een dans stichting die al 12 jaar bestaat. In de afgelopen 6 jaar hebben we veel internationale danssamenwerkingen en producties geproduceerd. Met ons creatieve werk zijn wij een paar maal op toernee in China en Nederland
geweest. Met zeer goede recensies! Nu zijn we op zoek naar nieuwe ‘danssterren’. Heb
je minimaal 3 jaar professionele danservaring dan kom je in aanmerking. Heb je sterke
artistieke intuïties en eigen move?, persoonlijke moves en unieke vaardigheden/skills zoals
breakdance, acrobatiek, magie, gymnastische salto, kung fu, etc. Onlangs geselecteerde
datum auditie, accepteer nu persoonlijke e-mail toepassing, stuur alsjeblieft je cv en korte
motivatiebrief en persoonlijke film video van 1 minuut en persoonlijke frontale foto naar
tao@groundbreakers.nl t.a.v. auditie
Bedankt !
Cunsong Xu
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Audition
The Monkey king - Breaking the rules
The Monkey King is a new surreal dance theater production. Our production, we are
Groundbreakers, together with Jiangsu Nanjing Acrobatic Troupe China, starts in China
in December this year and carries on into the new year until about the 15th of January
2021. The dans is inspired by the story of Sun Wukong, the main character in the classic
Chinese literature “ Journey to the West”. https://en.wikipedia.org/wiki/Journey_to_the_
West The dance is a collaboration with top international acrobats. Our dance foundation
was established 12 years ago. In the past 6 years we have produced many International
dance production with success. We have had several tours in China and The Netherland
with amazing reviews! Right now we’re looking for new dance ‘stars’ ! A minimum of 3
years of professional dance experience is a must. We like you to have artistic intuition,
personal dance moves and some unique skills. This can be breakdance, acrobatics, magic
tricks, gymnastics, somersaults, kungfu etc. For audition: now acceptance personal email
applications. Please send your resume and motivation letter and personal 1 minute stunt
movie video and personal frontal photo to
tao@groundbreakers.nl t.a.v.audition.
Thank you!
Cunsong Xu

